
Тома от Аквино 
LXXXII. За служителя на това тайнство 

1 

 

http://philosophymedieval.org/  

ОСЕМДЕСЕТ И ВТОРИ ВЪПРОС. 
ЗА СЛУЖИТЕЛЯ НА ТОВА ТАЙНСТВО 

 

 Идва ред да говорим за служителя на това тайнство. 

 Във връзка с това се задават десет въпроса: 

 Първо, дали освещаването на това тайнство е собствено присъщо на 

свещенослужителя. 

 Второ, дали повече служители едновременно могат да освещават една и съща 

нафора. 

 Трето, дали единствено свещенослужител може да раздава това тайнство. 

 Четвърто, дали на освещаващия свещенослужител е позволено да се въздържи от 

причастяване. 

 Пето, дали на свещенослужителя е позволено изобщо да се въздържа от 

отслужването на това тайнство. 

 Шесто, дали грешен свещенослужител може да извършва това тайнство. 

 Седмо, дали литургията на лошия свещенослужител е по-малоценна от тази на 

добрия. 

 Осмо, дали еретици, разколници и отлъчени могат да извършват това тайнство. 

 Девето, дали го могат понижените по сан. 

 Десето, дали приемащите причастието от такива съгрешават. 

 

 

Раздел 1. Дали освещаването на това тайнство е собствено присъщо 

на свещенослужителя1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че освещаването на това тайнство не е собствено 

присъщо на свещенослужителя. 

 1. Наистина, по-горе беше казано, че това тайнство се освещава по силата на 

думите, съставящи формулата на това тайнство. Но тези думи не се променят, 

независимо дали биват изричани от свещенослужител или от някого другиго. 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.67 a.2; Sent., IV d.13 a.1. 
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Следователно излиза, че не само свещенослужител, ами и който и да е друг може да 

освети това тайнство. 

 2. Освен това свещенослужителят извършва това тайнство от името на Христа. 

Ала светият мирянин е съединен с Христа по боголюбие. Следователно, както 

изглежда, и мирянин може да приготви това тайнство. Поради което и Хризостом 

заявява в коментара си върху Матея2

 3. Освен това, подобно на кръщението и това тайнство е насочено към 

спасението на човеците, както се вижда от казаното по-горе. Но и мирянин може да 

кръщава, както беше установено по-горе. Следователно извършването на това тайнство 

не е собствено присъщо на свещенослужителя. 

, че „всеки свят човек е свещенослужител”. 

 4. Освен това въпросното тайнство се извършва чрез освещаване на материята. 

Но освещаването на другите материи, като например на мирото, на свещения елей и 

благословения такъв, е работа единствено на епископа: като при това освещаването на 

тези неща не е чак толкова достойно деяние, както освещаването на причастието, в 

което е целият Христос. Следователно извършването на това тайнство е собствено 

присъщо не на свещенослужителя, ами на епископа. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Исидор в едно негово писмо, приведено и 

в „Декрета”3

 

: „Презвитерът трябва да извършва тайнството на Господните тяло и кръв в 

олтара.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, това тайнство е толкова 

достойно, щото се извършва единствено от името на Христа. Но който върши нещо от 

името на другиго, трябва да го прави чрез предоставената му от последния власт. Та 

както Христос предоставя на кръстения властта да приеме това тайнство, така на 

свещенослужителя, когато бъде ръкоположен, му се предоставя властта да освещава 

това тайнство от името на Христа: защото по този начин той придобива сана на онези, 

на които Господ е рекъл у Лука, 22:19: „Това правете за Мой спомен.” Ето защо трябва 

да кажем, че извършването на това тайнство е собствено присъщо на 

свещенослужителите. 

 

                                                 
2 Op. imperf. in Mt., hom.43. 
3 Isidorus Hispalensis, Ep. 1; Gratianus, Decretum, loc. cit., d.25 cn.1. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че силата на тайнството 

се състои в повече неща, а не само в едно: както силата на кръщението се състои и в 

думите, и във водата. Затова и освещаваща сила имат не само думите, ами и властта на 

свещенослужителя, предадена му при неговото посвещаване или ръкополагане, когато 

епископът казва: „Приеми властта да принасяш жертва в Църквата както за живите, 

така и за мъртвите.” Защото и инструменталната сила се съдържа в многото 

инструменти, чрез които действува основното действуващо. 

 На второто трябва да се отговори, че праведният мирянин е съединен с Христа 

духовно чрез вярата и боголюбието, не обаче и по силата на тайнството. Затова има 

духовно свещенство за принасяне на духовните пожертвувания, за които в Псалома, 

50:19, е речено: „Жертва Богу е дух съкрушен”; и в Посланието до римляните, 12:1: 

„Представете телата си в жертва жива”. Поради това и в Първото послание на Петра, 

2:5, е казано: „Съграждайте от себе си свето свещенство, за да принесете духовни 

жертви.” 

 На третото трябва да се отговори, че приемането на това тайнство не е 

толкова необходимо, колкото кръщението, както става ясно от казаното по-горе. Ето 

защо, макар при необходимост мирянинът да може да кръщава, той не може да 

извършва това тайнство. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че епископът получава властта да 

действува от името на Христа върху мистическото му тяло, сиреч върху Църквата: 

докато свещенослужителят не получава тази власт при посвещаването си, макар тя да 

може да му бъде предоставена от епископа. Затова нещата, които нямат отношение към 

разпореждането с мистическото тяло, не са запазени за епископа: както освещаването 

на това тайнство.  Епископът предоставя не само на народа, ами и на свещениците 

онова, което прави възможно изпълнението на задълженията им. И тъй като 

благославянето на мирото, на светия елей, на елея за болните и на останалите 

освещавани неща, сиреч олтара, църквата, одеждите, утвара, ги прави пригодни за 

осъществяването на тайнствата, което е задължение на свещенослужителите, 

въпросните освещавания са запазени за епископа като княз на цялата църковна 

иерархия. 
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Раздел 2. Дали повече свещенослужители могат да осветят една и 

съща нафора4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че повече на брой 

свещенослужители не могат да осветят една и съща нафора. 

 1. Наистина, по-горе беше казано, че мнозина не могат да кръстят едного. Но 

силата на освещаващия свещенослужител не е по-малка от тази на кръщаващия човек. 

Следователно мнозина не могат едновременно и да осветят една нафора. 

 2. Освен това нещо, което може да стане чрез едного, е излишно да става чрез 

мнозина. А в Христовите тайнства нищо не бива да бъде излишно. Та щом един е 

достатъчен за освещаването, изглежда мнозина да не могат да осветят една и съща 

нафора. 

 3. Освен това според Августин в коментара му върху Иоана5

 

 това тайнство е 

„тайнство на единството”. Ала противна на единството очевидно е множествеността. 

Следователно неподобаващо на това тайнство изглежда освещаването на една и съща 

нафора от мнозина свещенослужители. 

 Противно на това е обаче, дето според обичая на някои църкви 

новоръкополаганите свещеници служат заедно с ръкополагащия ги епископ. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, когато бива ръкоположен, 

свещенослужителят придобива сана на онези, които са приели от Господа по времето 

на Тайната вечеря властта да освещават. Затова, съгласно обичая на някои църкви, 

както апостолите вечеряли заедно с Христа, така и новоръкополаганите служат заедно с 

ръкополагащия ги епископ. С това не се повтаря освещаването на същата нафора: тъй 

като, както отбелязва Инокентий III.6

 

, намерението на всички е насочено в един и същ 

момент към освещаването. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че не четем Христос да е 

кръщавал заедно с апостолите, когато им възложил задължението да кръщават. Така че 

не става дума за същото. 

                                                 
4 Cf. Sent., IV d.13 q.1 a.2. 
5 In Io., tr.26. 
6 De sacr. altaris mysterio, IV 25.  
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 На второто трябва да се отговори, че ако всеки свещенослужител действуваше 

от собствената си сила, другите отслужващи биха били излишни, тъй като един е 

достатъчен. Но тъй като свещенослужителят освещава тъкмо от името на Христа, а 

мнозината са „едно в Христа” (Гал., 3:28), то няма значение, дали това тайнство ще 

бъде осветено от едного или от мнозина; само дето трябва да се спазва обрядът на 

Църквата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че причастяването е тайнство на 

църковното единство, получавано чрез това, дето мнозината са „едно в Христа”. 

 

 

Раздел 3. Дали единствено свещенослужител трябва да раздава това 

тайнство7

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не само свещенослужител може 

да раздава това тайнство. 

 1. Наистина, кръвта Христова се отнася не по-малко към това тайнство, 

отколкото тялото. Ала Христовата кръв се дава от дяконите: поради което и блаженият 

Лаврентий се обръща към блажения Сикст с думите8

 2. Освен това свещениците представляват служители на тайнствата. А това 

тайнство се осъществява в освещаването на материята, а не в употребата, каквато е 

раздаването. Следователно излиза, че не е работа на свещеника да раздава тялото 

Господне. 

: „Провери, дали си избрал 

подходящ служител, комуто да повериш раздаването на Господнята кръв.” 

Следователно на същото основание и раздаването на Господнето тяло не е работа 

единствено на свещениците. 

 3. Освен това Дионисий казва в „За църковната иерархия”9

 

, че това тайнство, 

също както и мирото, има „силата да усъвършенствува”. Ала кръщаваните миросва не 

свещенослужителят, ами епископът. Следователно и раздаването на това тайнство е 

работа на епископа, а не на свещенослужителя. 

                                                 
7 Cf. Sent., IV d.13 q.1 a.3. 
8 Breviarium O.P., die 10 august., resp.2. 
9 Eccl. hier., III 1. 
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 Противно на това е обаче казаното в „Декрета”10

 

: „Узнахме, че някои 

свещеници предоставят на мирянин или жена тялото Господне, та да го отнесат на 

болните. Съборът забранява това да продължава: ами свещеникът сам трябва да 

причастява болните.” 

 Отговарям с думите, че свещеникът трябва да раздава тялото Христово поради 

три причини. Първо, защото, както беше казано, той самият освещава от името на 

Христа. А Христос, освещавайки тялото си на Тайната вечеря, го дал на другите. 

Затова, както свещениците освещават Христовото тяло, така те и трябва да го раздават. 

  Второ, защото свещенослужителят е посредник между Бога и народа (Евр., 5:1). 

Ето защо, както той е, който принася хорските дарове Богу, пак той трябва да предаде 

на народа божествено осветените дарове. 

 Трето, защото от почтителност спрямо това тайнство нищо не се допира до него, 

ако не е осветено: поради което и тялото, и чашата биват осветени, а също и ръката на 

свещенослужителя, за да докосне това тайнство. Затова никой друг не бива да се 

допира до него: освен при необходимост, например ако то падне на земята или при 

някакъв друг случай на нужда. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че дяконът, който е 

близък до свещеническия сан, участвува донякъде в свещеническата служба, 

раздавайки кръвта: не обаче и тялото, освен при необходимост и по нареждане на 

епископа или на свещеника. Първо, защото кръвта Христова е в съд. Поради което няма 

защо да бъде докосвана от раздаващия я, както бива докосвано Христовото тяло. Второ, 

защото кръвта обозначава изкуплението, прехождащо от Христа към народа: поради 

което към кръвта се примесва вода, обозначаваща народа. И тъй като дяконите са 

между свещенослужителя и народа, то тям подобава по-скоро да раздават кръвта, 

нежели да раздават тялото. 

 На второто трябва да се отговори, че на основание на посоченото един и същ 

трябва да е този, който раздава и който освещава въпросното тайнство. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както дяконът е причастен към 

„просветителната” сила на свещенослужителя, доколкото раздава кръвта; така 

последният е причастен на „усъвършенствуващата сила на епископа”, доколкото 

                                                 
10 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.2 cn.29. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXII. За служителя на това тайнство 

7 

 

http://philosophymedieval.org/  

раздава това тайнство, чрез което самият човек придобива съвършенство благодарение 

съединяването си с Христа. А другите съвършенства, чрез които човек се съотнася с 

останалите люде, са запазени за епископа. 

 

 

Раздел 4. Дали освещаващият тайнството свещенослужител е 

длъжен и да го приеме11

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че освещаващият това 

тайнство свещенослужител не е длъжен да го приеме. 

 1. Наистина, при другите освещавания човекът, който освещава материята, не я 

ползува: така епископът, който освещава мирото, не се помазва с него. Ала това 

тайнство се състои в освещаването на материята. Следователно извършващият това 

тайнство свещенослужител не е длъжен непременно да го използува, ами има правото 

да се въздържи от приемането му. 

 2. Освен това при другите тайнства служителят не поднася тайнството на самия 

себе си: например никой не може да кръсти самия себе си, както беше установено по-

горе. Но както се кръщава в някакъв ред, така ред се спазва и при това тайнство. 

Следователно извършващият го свещенослужител  не бива и да го приеме от себе си. 

 3. Освен това понякога се случва по чудесен начин на олтара тялото Христово да 

се яви като плът, а кръвта – като кръв. А тези неща не са годни за ядене или пиене: 

поради което и те се предават под друг вид, за да не ужасяват приемащите ги. 

Следователно освещаващият тайнството свещенослужител не винаги е длъжен да го 

приема. 

 

 Противно на това е обаче казаното в документите на събора в Толедо, което е 

приведено и в „Декрета”12

 

: „Във всеки случай трябва да бъде спазвано следното: всеки 

път, когато свещенослужителят освети тялото и кръвта на нашия Господ Иисуса 

Христа на олтара, той е длъжен да се причасти, приемайки тялото и кръвта на Христа.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, причастяването е не само 

тайнство, ами и пожертвувание. А който принася жертва, трябва да стане причастен на 
                                                 
11 Cf. Sent., IV d.10 a.4; d.12 q.3 a.2. 
12 Conc. Toletan. XII (anno 681), c.5; Gratianus, Decretum, loc. cit. d.2 cn.11. 
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нея. Защото принесеното външно пожертвувание е знак за вътрешното, чрез което 

човек принася себе си Богу: както казва Августин в десета книга на „За Божия град”.13

 По същия начин, раздавайки пожертвуванието на народа, свещенослужителят 

показва, че е разпространител на божественото сред него. А на божественото причастен 

трябва да е най-напред той самият: както отбелязва Дионисий в „За църковната 

иерархия”.

 

Така, приемайки причастието, той показва, че пожертвуванието се отнася към него 

самия. 

14

 А причастен става, като го приеме: съгласно реченото от апостола в Първото 

послание до коринтяните, 10:18: „Ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници на 

жертвеника?” Затова всеки път, когато освещава това тайнство, свещенослужителят 

трябва да го приема изцяло. 

 Ето защо той пръв трябва да го приеме, а едва след това да го раздаде на 

народа. Затова на споменатото място в документа от събора в Толедо четем: „Що за 

пожертвувание е това, на което самият принасящ го не се вижда да е причастен?” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че освещаването на 

мирото или на която и да е друга материя не е жертвоприношение, както освещаването 

на причастието. Затова аргументът не се отнася до същото. 

 На второто трябва да се отговори, че тайнството кръщение се осъществява със 

самата употреба на материята. Затова никой не може да кръсти сам себе си: тъй като 

при тайнството не може един и същ да е действуващият и претърпяващият 

въздействието. Поради което и при това тайнство свещенослужителят освещава не себе 

си, ами хляба и виното, и с това освещаване именно се извършва тайнството. А 

употребата на това тайнство идва впоследствие. Затова аргументът не се отнася до 

същото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че ако по чудесен начин Христовото 

тяло се яви на олтара във вид на плът или кръвта – във вид на кръв, те не бива да бъдат 

приемани. Защото Иероним заявява в коментара си върху Левит15

                                                 
13 De civ. Dei, X 5 sq. 

: „Позволено е да 

вкусваме нафората, която по чудесен начин припомня за Христа; ала никому не е 

позволено да яде от плътта, която Христос сам е принесъл върху олтара на кръста.” С 

това свещенослужителят не престъпва закона: защото за ставащото по чудо няма 

14 Eccl. hier., III 3, 14. 
15 Cf. Gratianus, Decretum, III d.2 cn.76. 
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закони. Препоръчително е обаче свещенослужителят повторно да освети тялото и 

кръвта Господни и тогава да ги приеме. 

 

 

Раздел 5. Дали лошият свещенослужител може да освещава 

причастието16

 

 

 На пето място17

 1. Наистина, в коментара си върху Софония

 се постъпва тъй. Изглежда, че лошият свещенослужител не 

може да освещава причастието. 
18

 2. Освен това Дамаскин казва в четвърта книга

 Иероним казва: „Свещениците, 

които обслужват причастяването и разпределят Господнята кръв, постъпват нечестиво 

спрямо Христовия закон, смятайки, че причастието се освещава по-скоро с думи, 

нежели с добър живот; и че по-нужни са тържествените молитви, а не заслугите на 

свещенослужителя. За такива е речено: Свещеник, който е по някакъв начин опетнен, 

не бива да пристъпва да принася жертви Господу (Лев., 21:21).” Но грешният 

свещенослужител е опетнен и нито животът му е достоен, нито пък има подобаващите 

за това тайнство заслуги. Следователно такъв свещенослужител не може да освещава 

причастието. 
19, че „чрез пришествието на 

Светия Дух хлябът и виното по свърхестествен начин прехождат в Господните тяло и 

кръв”. Ала папа Геласий20

 3. Освен това въпросното тайнство се освещава чрез свещеническа благословия. 

Но благословът на грешен свещеник не е в състояние да освети това тайнство: понеже у 

Малахия, 2:2, е писано: „Ще прокълна вашите благословии.” И Дионисий заявява в 

писмото си до монаха Демофил

 възкликва: „Как ще дойде да освети божественото тайнство 

призованият за това небесен Дух, ако свещеникът, който го приканва да дойде, е 

доказано преизпълнен с престъпни деяния?” Следователно тайнството не може да бъде 

освещавано от лош свещенослужител. 

21

                                                 
16 Cf. S. th., III q.64 a.5. 

: „Непросветленият напълно е отпаднал от 

свещеническия чин: такъв ми се вижда твърде самонадеян, когато посяга към 

17 Промяната в подредбата на разделите следва използуваното от нас издание. 
18 In Soph., 3:4. 
19 De fide orth., IV 13. 
20 Gelasius I. papa, Ep. fragm. 7. 
21 Ep. VIII 2. 
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свещенически дела и над божествените символи произнася дръзко и от името на 

Христа нечестивите си, не бих казал молитви, ами злоречия.” 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За тялото Господне”22

 

: „В 

рамките на католическата Църква няма разлика, дали тайнството на Господните тяло и 

кръв ще бъде извършено от добър или лош свещенослужител: защото това става не 

според заслугите на освещаващия го, ами със словото на Създателя и силата на Светия 

Дух.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, свещеникът освещава това 

тайнство не със собствената си сила, ами като служител на Христа, от името на когото 

освещава въпросното тайнство. Ала човек не престава да е Христов служител, ако е 

лош: тъй като Господ има както добри, така и лоши служители или раби. Поради което 

у Матея, 24:45, сам Господ казва: „Кой е оня верен и благоразумен слуга”, и т.н.; а 

сетне добавя: „Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си”, и т.н. И апостолът заявява 

в Първото послание до коринтяните, 4:1: „Нека всякой човек ни счита за служители 

Христови”: и при все това малко по-нататък добавя: „В нищо виновен не се съзнавам, 

ала с това не се оправдавам.” Следователно той бил сигурен, че е Христов слуга, ала не 

бил сигурен, че е праведен. Следователно човек може да е слуга Христов дори ако не е 

праведен. Това се отнася към превъзходството на Христа, комуто като на Бог служат не 

само добрите, ами и лошите неща, предопределени от него за собствената му слава. 

Поради което е видно, че свещенослужителите, дори ако не са праведни, ами са 

грешни, могат да осветяват причастието. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че с тези си думи 

Иероним укорява заблуждението на свещенослужителите, които смятали себе си 

достойни да освещават причастието единствено на основание на това, че са 

свещенослужители, макар и да са грешни. Което Иероним отхвърля, позовавайки се на 

забраната в Левит, 21:17, опетнени да пристъпват към олтара. С което не се отрича, че 

ако все пак пристъпят, принесената от тях жертва е истинска. 

 На второто трябва да се отговори, че преди приведените думи папа Геласий 

заявява: „Пресветата религия, съдържаща католическото учение, изисква такова 

                                                 
22 Cf. Paschasius, De corp. et sang. Dom., 12; Gratianus, Decretum, II causa 1 q.1 cn.77. 
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преклонение, щото човек без чиста съвест да не дръзва да пристъпи към нея.” От което 

проличава смисълът на мисълта му, а именно че грешен свещенослужител не бива да 

пристъпва към това тайнство. Поради което и следващото: „Как призованият Свети Дух 

ще дойде”, следва да се разбира в смисъл, че той ще дойде не поради заслугата на 

свещенослужителя, ами благодарение силата на Христа, чиито слова произнася 

свещенослужителят. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както едно и също действие може да е 

лошо вследствие злоумишлението на служителя, ала добро вследствие доброто 

намерение на Господа; така и благословията на грешния свещенослужител, 

произнесена от него по недостоен начин, заслужава проклятие и се смята по-скоро за 

злословие и богохулство, а не за молитва; ала доколкото е произнесена от името на 

Христа, е света и въздействуваща. Затова многозначително е речено: „Ще прокълна 

вашите благословии.” 

 

 

Раздел 6. Дали литургията на лошия свещеник е по-малоценна от 

тази на добрия23

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че литургията на лошия 

свещенослужител не е по-малоценна от тази на добрия. 

 1. Наистина, Григорий казва в „Регистъра”24

 2. Освен това, както кръщението се предава от служителя по силата на Христа, 

който всъщност кръщава, така е и при това тайнство, освещавано в името на Христа. 

Но по-добрият служител не дава по-добро кръщение, както беше установено по-горе. 

Следователно не е по-добра и литургията, отслужена от добър свещеник. 

: „Уви, в каква голяма клопка 

попадат онези, които вярват, че божествените и скрити тайнства могат да бъдат по-

скоро осветени от други: докато всъщност един и същият Дух Свети освещава скришом 

и незримо въпросните тайнства.” А въпросните скрити тайнства се извършват при 

литургията. Следователно тази на лошия свещенослужител не е по-малоценна от 

литургията на добрия. 

 3. Освен това заслугите на свещенослужителите се различават съобразно 

доброто и по-доброто, но също и с оглед на доброто и лошото. Значи, ако литургията на 
                                                 
23 Cf. Sent., IV d.13 q.1 a.1. 
24 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.84. 
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по-добрия свещенослужител е по-добра, то тази на лошия трябва да е лоша. Което няма 

как да е вярно: тъй като лошавината на служителите не може да се разпростре върху 

Христовите тайнства; както отбелязва Августин в „За кръщението”.25

 

 Следователно и 

литургията на по-добрия свещенослужител не е по-добра. 

 Противно на това е обаче писаното в „Декрета”26

 

: „Колкото 

свещенослужителите са по-достойни, толкова по-лесно ще бъдат чути молитвите им за 

онова, от което имат нужда.” 

 Отговарям с думите, че по отношение на литургията следва да бъдат 

разглеждани две неща: самото тайнство, което е основното; и молитвите, които се 

отправят по време на литургията за живите и мъртвите. Що се отнася до тайнството, 

литургията на лошия свещенослужител не е по-малоценна от тази на добрия: понеже и 

в двата случая се извършва едно и също тайнство. 

 На свой ред отправяната по време на литургията молитва може да бъде 

разглеждана по два начина. От една страна, доколкото в нея въздействува смиреността 

на молещия се свещенослужител. В този смисъл е несъмнено, че литургията на добрия 

свещенослужител е по-плодотворна. От друга страна, доколкото молитвата се 

произнася по време на литургията от свещенослужителя от името на цялата Църква, 

чийто служител е свещеникът. Това служение остава дори у грешниците, както по-горе 

беше казано по повод на Христовото служение. В този смисъл плодотворна е не само 

молитвата на грешния свещенослужител по време на литургията, ами и всички други 

негови молитви, които отправя съобразно църковните си задължения, изпълнявани от 

името на Църквата. А частните му молитви не са плодотворни: съгласно реченото в 

Притчи Соломонови, 28:9: „Който отклонява ухото си да не слуша закона, на такъв и 

молитвата е гнусота.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че на това място 

Григорий има предвид светостта на божественото тайнство. 

 На второто трябва да се отговори, че при тайнството кръщение не се отправят 

тържествени молитви за всички вярващи, както е при литургията. Така че в това 

отношение нещата не са същите. Същите са те обаче с оглед резултата от тайнството. 
                                                 
25 De bapt. contra donat., 12; Contra ep. Parm., II 12. 
26 Gratianus, Decretum, I q.1 cn.91. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че по силата на Светия Дух, който чрез 

боголюбивото единение предава всекиму благата на членовете Христови, частното 

благо в литургията на добрия свещенослужител е плодотворно за другите. А частното 

благо на един човек не е в състояние да навреди другиму, освен ако последният не се 

съгласи с него: както отбелязва Августин в „Против Пармениан”.27

 

 

 

Раздел 7. Дали еретици, разколници и отлъчени могат да 

освещават28

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че еретици, разколници и отлъчени 

не могат да освещават. 

 1. Наистина, Августин29 заявява, че „извън католическата Църква е неуместно 

истинското пожертвувание”. И папа Лъв отбелязва, както е посочено в „Декрета”30

 2. Освен това, както четем пак в „Декрета”, папа Инокентий I.

, че 

„по друг начин (сиреч не като в Църквата, която е тялото Христово) нямат законна сила 

нито свещеничеството, нито пожертвуванията”. Ала еретиците, разколниците и 

отлъчените са отделени от Църквата. Следователно не могат да извършват истинско 

пожертвувание. 
31

 3. Освен това онзи, който е извън Църквата, очевидно не може да върши нищо от 

името на цялата Църква. Ала свещеникът, който освещава причастието, прави това 

тъкмо от името на цялата Църква: което се вижда от това, дето всички молитви отправя 

от името на цялата Църква. Оказва се, следователно, че люде извън Църквата, именно 

еретици, разколници и отлъчени, не могат да освещават причастието. 

 казва: „Тъй като 

приемаме светски лица от арианите и другите подобни зарази, ако се види, че те се 

покайват, то очевидно клириците им не бива да се смятат достойни за свещенство и за 

приемането на което и да е друго тайнство, ами им позволяваме единствено да 

кръщават.” Ала не може да освещава причастието човек, който не е в свещеническо 

достойнство. Следователно еретиците и подобните тям не могат да причастяват. 

 

                                                 
27 Contra Parmenianum, II 17. 21. 
28 Cf. S. th., III q.64 a.9 ad 2; Sent., IV d.13 q.1 a.1; d.19 q.1 a.2; Quodl., XII q.11 a.1. 
29 Cf. Prosperus Aquitanus, Sent., 15. 
30 Leo I. papa, Ep.80; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.68. 
31 Innocentius I. papa, Ep.24; Gratianus, Decretum, loc. cit,, cn.73. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXII. За служителя на това тайнство 

14 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Противно на това е обаче казаното от Августин във втора книга на „Против 

Пармениан”32

 

: „Както кръщението, така и свещенството остава изцяло у тях”, сиреч у 

еретиците, разколниците и отлъчените. Но свещеникът може да освещава причастието 

именно по силата на ръкоположеността си. Следователно еретиците, разколниците и 

отлъчените, у които остава изцяло свещенството, очевидно могат да освещават 

причастието. 

 Отговарям с думите, че някои33

 

 са на мнение, щото еретиците, разколниците и 

отлъчените не могат да освещават това тайнство, доколкото са извън Църквата. Но по 

този въпрос те се заблуждават. Понеже, както отбелязва Августин на посоченото място 

във втора книга на „Против Пармениан”, „едно е изобщо да нямаш нещо, друго е да го 

нямаш правилно”: и също „едно е да не даваш, друго е да не даваш правилно”. Така че 

онези, които, бидейки в Църквата, са получили властта да освещават чрез 

ръкополагането им за свещеници, правилно притежават тази власт, ала неправилно се 

ползуват от нея, ако след това са се отделили от Църквата вследствие ерес, разкол или 

отлъчване. А ако отделените по този начин се ръкополагат, те нито притежават 

правилно тази власт, нито правилно се ползуват от нея. Това, дето и в единия, и в 

другия случай те имат такава власт, става ясно от забележката на Августин пак на 

същото място, че когато се върнат в лоното на Църквата, те не биват отново 

ръкополагани, ами биват приемани в собствения им сан. И тъй като освещаването на 

причастието е последица от свещеническата власт, отделените от Църквата чрез ерес, 

разкол или отлъчване могат да освещават причастието, така че то, бидейки осветено от 

тях, съдържа истинските тяло и кръв Христови: само че не го правят правилно, ами 

съгрешават, когато постъпват така. Затова не приемат плода на пожертвуванието, който 

е духовното пожертвувание. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че това, както и 

подобните нему авторитетни изказвания следва да се разбират като отнасящи се до 

неправилността на пожертвуванието извън Църквата. Ето защо извън Църквата не може 

да има духовно пожертвувание, което е истинското пожертвувание от гледна точка 

истинността на плода му, при все че става дума за истинско пожертвувание от гледна 

                                                 
32 Contra Parmenianum, II 13. 
33 Ps.-Hugo de S. Victore, Sent., VI 9; Petrus Pictavensis, Sent., IV 13. 
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точка на тайнството: както и по-горе беше казано, че грешникът приема Христовото 

тяло като тайнство, ала не и духовно. 

 На второто трябва да се отговори, че кръщението е единствено позволено 

законно да бъде извършвано от еретици и разколници, тъй като тям е позволено да 

кръщават в случай на необходимост. В никакъв случай обаче те нямат правото да 

освещават причастието или да извършват другите тайнства. 

 На третото пък следва да се отвърне, че по време на литургията 

свещенослужителят наистина отправя молитви от името на цялата Църква, в чието лоно 

той се намира. Но при освещаването на тайнството се говори от името на Христа, 

вместо когото той прави това благодарение на свещеническата си власт. Затова, ако 

отделен от единството на Църквата свещенослужител отслужва литургия, той освещава 

истинските тяло и кръв Христови, понеже не е загубил свещеническата си власт: но тъй 

като е отпаднал от лоното на Църквата, молитвите му не са действени. 

 

 

Раздел 8. Дали пониженият по сан свещенослужител може да 

извършва това тайнство34

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че понижен по сан свещенослужител 

не може да извършва това тайнство. 

 1. Наистина, това тайнство бива извършвано единствено от оногова, който има 

властта да освещава. „Но пониженият по сан няма властта да освещава, макар да има 

властта да кръщава”, както казва канонът.35

 2. Освен това онзи, който дава нещо, може и да го отнеме. Ала като го 

ръкополага, епископът дава на свещеника властта да освещава. Значи може да му я 

отнеме, понижавайки го по сан. 

 Следователно излиза, че пониженият по 

сан свещеник не може да освещава причастието. 

 3. Освен това чрез понижаването по сан свещенослужителят губи или властта да 

освещава, или само ползуването й. Ала не е само ползуването: понеже в такъв случай 

пониженият по сан не би загубил повече от отлъчения, който няма правото да извършва 

това тайнство. Следователно той губи властта да освещава. И така се оказва, че не може 

да извършва това тайнство. 
                                                 
34 Cf. Sent., IV d.13 q.1 a.1; Quodl., XII q.11 a.1. 
35 Gratianus, Decretum, loc. cit., append. ad cn.97. 
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 Против това е обаче аргументът на Августин отново на същото място във втора 

книга на „Против Пармениан”, че „вероотстъпниците не губят кръщението си, понеже 

то не бива повторено, когато чрез покаяние те се завърнат; от което съдим, че то не 

може да бъде загубено”. По същия начин и пониженият по сан, ако се помири, не бива 

ръкоположен повторно. Следователно той не губи властта да освещава. Така че 

пониженият по сан свещенослужител може да извършва това тайнство. 

 

 Отговарям с думите, че властта за освещаване на причастието се отнася към 

печата на свещеническия сан. Но всеки печат, доколкото е положен с някакво 

освещаване, е незаличим, както беше казано по-горе: също както и освещаванията на 

различните неща са за постоянно и не могат нито да бъдат загубени, нито да бъдат 

повторени. Откъдето става ясно, че властта за освещаване не се губи при понижаването 

по сан. Защото по думите на Августин пак във втора книга на „Против Пармениан”, 

„тези двете”, сиреч кръщението и свещенството, „са тайнства и се дават човеку чрез 

някакво освещаване: когато той бъде кръстен или ръкоположен. Затова за католиците е 

непозволено те да бъдат повтаряни.” Така става явно, че пониженият по сан 

свещенослужител може да освещава това тайнство. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросният канон не 

утвърждава, ами задава въпрос: както личи от контекста на написаното. 

 На второто трябва да се отговори, че епископът дава властта на свещеническия 

сан не със собствената си сила, ами инструментално, като Божи служител: а резултатът 

няма как да бъде премахнат от човек, съгласно реченото у Матея, 19:6: „Което Бог е 

съчетал, човек да не разлъчва.” Затова епископът не може да отнеме тази власт: също 

както кръстилият не може да премахне кръщелния печат. 

 На третото пък следва да се отвърне, че отлъчването е лечебно. Затова на 

отлъчените се отказва ползуването на свещеническата власт не за постоянно, ами само 

временно, докато се поправят. А на понижените по сан ползуването се отказва като на 

осъдени за постоянно. 
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Раздел 9. Дали човеку е позволено да приема причастие от 

свещенослужители еретици, отлъчени или грешници и да слуша 

тяхна литургия36

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че човеку е позволено да приема 

причастие от свещенослужители еретици, отлъчени или грешници и да слуша тяхна 

литургия. 

 1. Наистина, в „Против Петилиан”37

 2. Освен това истинското Христово тяло изобразява мистическото тяло, както 

беше казано по-горе. Но споменатите свещенослужители освещават истинското тяло 

Христово. Следователно излиза, че членовете на мистическото тяло могат да се 

причастят чрез техните пожертвувания. 

 Августин казва, че „никой не бива да 

избягва Божиите тайнства, нито ако ги дава добър човек, нито ако ги дава лош”. Но 

свещенослужителите, независимо че са грешници, еретици или отлъчени, извършват 

истинско тайнство. Следователно, както изглежда, не бива да избягваме да приемем от 

тях причастието или да слушаме отслужваната от тях литургия. 

 3. Освен това много грехове са по-тежки от блудството. Но не е забранено да се 

слушат литургии, отслужвани от съгрешили по друг начин свещенослужители. 

Следователно това не бива да се забранява и ако те са отслужвани от развратни 

свещенослужители. 

 

 Противно на това е обаче казаното в „Декрета”38: „Никой да не дръзва да 

посещава литургия на свещенослужител, за когото напълно сигурно знае, че има 

държанка.” И Григорий разказва в трета книга на „Диалог за чудесата”39

 

, че „бащата 

неверник пратил при сина си ариански епископ, та от неговите ръце да приеме 

светотатствено осветеното причастие: ала смиреният Божи слуга порицал дошлия при 

него епископ както трябвало.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, ако свещенослужителите са 

еретици, разколници или отлъчени, или пък са грешни, те имат властта да освещават 

причастието, ала не се ползуват правилно от нея, ами като се ползуват, съгрешават. Но 
                                                 
36 Cf. S. th., III q.64 a.9 ad 3; Sent., IV d.13 q.1 a.3; d.24 q.1 a.3; Quodl., XI q.8 a.1 sq. 
37 Contra Petilianum, III 9. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.36. 
38 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.32 cn.5. 
39 Gregorius Magnus papa, Dial., III 31; Gratianus, loc. cit., cn.71. 
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всеки, който споделя нечий грях, сам става причастен на греха: поради което във 

Второто послание на Иоана, 1:11, е речено: „Който го поздравява”, сиреч еретика, 

„участвува в неговите лоши дела.” Затова не е позволено да се получава причастие от 

споменатите люде или да се слуша отслужвана от тях литургия. 

 Между гореспоменатите групи има обаче разлика. Еретиците, разколниците и 

отлъчените са лишени от правото да причастяват с църковна присъда. Затова съгрешава 

всеки, който слуша литургията им или приема тайнства от тях. Не всички грешници 

обаче са лишени от правото да упражняват властта си с църковна присъда. Така, макар 

да са отстранени по силата на божествената присъда, достъпът им до другите не е 

забранен с църковна присъда. Ето защо, докато не излезе такава, е позволено да се 

приема причастие от тях и да се слушат отслужваните от тях литургии. Поради което и 

Августин40

 

 тълкува реченото в Първото послание до коринтяните, 5:11: „С такъв дори 

и да не ядете”, така: „Като казва това, той не иска човек да съди човека по подозрение 

или присвоявайки си извънредното право да съди: ами това да става по-скоро по закон 

Божи с църковно разпореждане, независимо дали онзи сам изповяда провинението си 

или бъде обвинен и разобличен.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че когато избягваме да 

слушаме литургията на такива свещенослужители или да приемаме от тях причастието, 

ние не избягваме Божиите тайнства, ами по-скоро се прекланяме пред тях: понеже 

нафората, осветена от такъв свещенослужител следва да бъде почитана и, ако се запази, 

с пълно право може да бъде приета от законен свещенослужител. Ние всъщност 

избягваме провинението на недостойно служещите. 

 На второто трябва да се отговори, че единството на мистическото тяло е плод 

от приетото истинско тяло. Ала онези, които недостойно го приемат или обслужват, се 

лишават именно от плода, както беше казано по-горе. Затова онези, които са в лоното 

на Църквата не бива да приемат тайнството, с което такива се разпореждат. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар блудството да не е по-тежък от 

другите грехове, людете са по-склонни тъкмо към него поради плътската похот. Затова 

църквата забранява на свещенослужителите специално този грях, та никой да не слуша 

литургия, отслужвана от свещеник, живеещ с наложница. Ала така е само, ако грехът е 

                                                 
40 Serm. ad popul., CCCLI 4. 
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известен: било „чрез присъда” над разобличения, било „вследствие законно 

самопризнание”, било когато „грехът не може да бъде загърбен и скрит”.41

 

  

 

Раздел 10. Дали е позволено свещенослужителят изобщо да се 

въздържи от освещаване на причастието42

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че е позволено 

свещенослужителят изобщо да се въздържи от освещаване на причастието. 

 1. Наистина, както към задълженията на свещенослужителя спада освещаването 

на причастието, така и кръщението, а също и обслужването на другите тайнства. Но той 

е длъжен да обслужва другите тайнства единствено ако е поел грижата за душите. 

Следователно не е длъжен да освещава причастието, ако няма грижа за душите. 

 2. Освен това никой не е длъжен да прави непозволеното нему: в противен 

случай той би се объркал. Ала на грешния или отлъчения свещенослужител не е 

позволено да освещава причастието, както се вижда от казаното по-горе. Следователно 

се оказва, че такива не са длъжни да отслужват това тайнство. Значи и другите не са: в 

противен случай първите биха имали изгода от провинението си. 

 3. Освен това свещеническото достойнство не се губи вследствие последващо 

безсилие: защото папа Геласий I. заявява, както свидетелствува „Декрета”43

 

: 

„Каноническите предписания не допускат до свещенство телесно недоразвитите и по 

същия начин не позволяват, ако някой вече го е придобил и междувременно се нарани, 

да загуби онова, което е придобил докато е бил здрав.” Понякога обаче се случва 

ръкоположените за свещеници да придобият увреждания, които да им попречат да 

отслужват тайнствата: като проказа или епилепсия (morbus caducus), или нещо 

подобно. Следователно излиза, че свещенослужителите не са длъжни да извършват 

това тайнство. 

                                                 
41 Decretal. Gregorii IX, III tit.2 c.10. 
42 Cf. Sent., IV d.13 q.1 a.2. 
43 Ep. fragm., 9; Gratianus, Decretum, loc. cit., d.55 cn.12. 
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 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в една негова молитва44

 

: 

„Тежко е, когато пристъпваме към трапезата Ти не с чисто сърце и невинни ръце: но 

още по-тежко е, когато, боейки се да не съгрешим, не извършваме пожертвуванието.” 

 Отговарям с думите, че според някои свещеникът може с пълно основание да се 

въздържи от освещаването, освен ако по силата на вменената му грижа за душите няма 

задължението да отслужва за народа и да му предоставя тайнствата. Само че това 

твърдение е лишено от смисъл. Понеже всеки е длъжен да се възползува при случай от 

дарената му благодат: съгласно реченото във Второто послание до коринтяните, 6:1: 

„Молим ви да не приемате напразно благодатта Божия. ” Но сгодният случай за 

принасяне на жертва се определя не само с оглед верните на Христа, върху които 

трябва да бъдат извършвани тайнствата, ами преди всичко с оглед на Бога, комуто се 

принася жертвата чрез освещаването на това тайнство. Затова на свещенослужителя, 

дори ако няма грижа за душите, не е позволено изобщо да се откаже да го отслужва: 

ами очевидно е длъжен да го прави на най-големите празници и преди всичко в дните, в 

които вярващите имат обичая да се причастяват. Оттук става разбираемо и казаното във 

Второ книга Макавейска, 4:14, срещу някои свещенослужители, които „престанаха да 

бъдат ревностни към службата при жертвеника, като презираха храма и немаряха за 

жертвите”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че другите тайнства се 

осъществяват докрай в употребата им от страна на вярващите. Поради което длъжен да 

ги обслужва е единствено онзи, който се грижи за вярващите. А това тайнство се 

осъществява изцяло в освещаването на причастието, при което се принася жертва Богу: 

а това свещенослужителят е длъжен да прави по силата на приетия вече от него сан. 

 На второто трябва да се отговори, че грешният свещенослужител, който с 

църковна присъда е лишен от правото да изпълнява службата си, било изобщо, било за 

определено време, става неспособен да принася пожертвувания: с което отпада и 

задължението му. Ала това му наврежда, що се отнася до духовния плод, а не му носи 

изгода. Ако обаче не е лишен от властта да отслужва, задължението не отпада. И това 

съвсем не води до объркване: тъй като той може да се покае за греха си и тогава да 

отслужи. 

                                                 
44 Orationes, 33. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXII. За служителя на това тайнство 

21 

 

http://philosophymedieval.org/  

 На третото пък следва да се отвърне, че когато слабост или болест връхлетят 

свещенослужителя, това не го лишава от сан: но възпрепятствува освещаването на 

причастието. Понякога поради невъзможността да го осъществи: както ако загуби 

зрението или пръстите си, или пък ако онемее. Понякога поради опасността: както е в 

случая с болния от епилепсия или умствено разстройство. Понякога поради 

отвращението: както е в случая с прокажения, който не бива да отслужва публично. 

Той обаче може да извършва литургия скрито: освен ако проказата не го е обезсилила 

дотолкова, щото поради разядеността на членовете си той да е станал неспособен да го 

стори.    
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