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ТРИДЕСЕТ И ОСМИ ВЪПРОС. 
ЗА ИОАНОВОТО КРЪЩЕНИЕ 
 

 След горното идва ред да се спрем на кръщението, с което бил кръстен Христос. 

И тъй като той бил кръстен от Иоан, най-напред е редно да разгледаме Иоановото 

кръщение изобщо; а сетне и Христовото. 

 Във връзка с първото се пита за шест неща: 

 Първо, дали е подобавало Иоан да кръщава. 

 Второ, дали това кръщение било от Бога. 

 Трето, дали принасяло благодат. 

 Четвърто, дали освен Христос и други е трябвало да получат това кръщение. 

 Пето, дали въпросното кръщение е трябвало да престане след кръщаването на 

Христа. 

 Шесто, дали кръстените от Иоана след това е трябвало да бъдат кръстени и от 

Христа. 

 

 

Раздел 1. Дали е подобавало Иоан да кръщава1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не е подобавало Иоан да кръщава. 

 1. Наистина, всеки свещен обряд се отнася към някакъв закон. Ала Иоан не е 

въвел нов закон. Следователно не е подобавало да въвежда и новия обряд на 

кръщението. 

 2. Освен това Иоан е пратен от Бога да свидетелствува като пророк: съгласно 

реченото у Лука, 1:76: „Ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния.” Но 

пророците преди Христа не въвеждали нов обряд, ами призовавали към спазване на 

законовите обряди: както се вижда от реченото у Малахия, 4:4: „Помнете закона на 

Мойсея, Моя раб.” Следователно и Иоан не е трябвало да въвежда новия обряд на 

кръщението. 

 3. Освен това там, където нещо е преизобилно, към него няма защо да се добавя 

каквото и да било. Но иудеите редовно кръщавали: понеже у Марка, 7:3 сл., е речено: 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.2 q.2 a.2. 
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„Фарисеите и всички иудеи не ядат, докле си не умият ръцете до лактите, и като си 

дойдат от тържището, не ядат, докле се не умият (nisi baptizentur). Има и много друго, 

което са приели да пазят: измиване чаши, шулци, котли и пейки.” Следователно не 

подобавало Иоан да кръщава. 

 

 Противно на това е обаче авторитетното изказване в Писанието, именно у 

Матея, 3:5 сл., където след като е упомената светостта на Иоана, е добавено, че мнозина 

излизали при него и се кръщавали от него в река Иордан. 

 

 Отговарям с думите, че е подобавало Иоан да кръщава, и то поради четири 

причини. Първо, защото Христос е трябвало да бъде кръстен от Иоана, за да освети 

кръщението: както пояснява Августин в коментара си към трета глава на Евангелието 

от Иоана.2 Второ, за да бъде явен Христос. Поради което сам Иоан Кръстител заявява у 

евангелиста Иоан, 1:31: „За да стане Той”, сиреч Христос, „явен на Израиля, затова 

дойдох да кръщавам с вода.” Наистина, той прогласил Христа пред събралото се 

множество: което станало далеч по-лесно, отколкото ако го беше съобщавал поотделно 

всекиму, както отбелязва Хризостом.3 Трето, за да привикне по този начин людете към 

Христовото кръщение. Затова Григорий казва в една своя хомилия4, че Иоан е 

кръщавал, „за да може той, изпълнявайки ролята на предтеча, както с раждането си 

предварва Господнето раждане, така с кръщаването си да предвари оня, който идва да 

кръщава”. Четвърто, за да може, приканвайки людете към покаяние, да ги подготви 

достойно да приемат Христовото кръщение. Поради което и Беда5

 

 заявява, че „колкото 

допринася обучението във вярата на все още непокръстените катехумени, толкова е 

допринесло и Иоановото преди Христовото кръщение. Понеже както Иоан проповядвал 

покаяние, прогласявал кръщението Христово, подтиквал към узнаване на истината, 

явила се на света; така служителите на Църквата най-напред образоват людете, сетне 

изобличават греховете им, накрая обещават отпускането им чрез Христовото 

кръщение.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Иоановото кръщение 

само по себе си не е тайнство: ами нещо свързано с тайнството, което предразполага 
                                                 
2 In Io., tr. 13. 
3 In Mt., hom.10. 
4 In Evang., I hom.7. 
5 Cf. Ioannes Scotus Eriugena, In Io., fr.2. 
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към Христовото кръщение. Затова то в някакъв смисъл се отнася към Христовия, а не 

към Мойсеевия закон. 

 На второто трябва да се отговори, че Иоан бил не само пророк, ами „повече от 

пророк”, както е казано у Матея, 11:9: понеже бил край на закона и начало на 

Евангелието (Лука, 16:16). Затова нему било присъщо по-скоро с думи и на дело да 

въвежда людете в Христовия, нежели да ги подканва да спазват стария закон. 

 На третото пък следва да се отвърне, че споменатите умивания на фарисеите 

били суетни, засягащи единствено чистотата на плътта. Докато Иоановото кръщение 

било обърнато към духовната чистота: тъй като той приканвал човеците към покаяние, 

както беше казано. 

 

 

Раздел 2. Дали Иоановото кръщение е било от Бога6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Иоановото кръщение не е било 

от Бога. 

 1. Наистина, никое свещенодействие, което е от Бога, не бива назовано на 

обикновен човек: както например кръщението от новия закон не е наречено на Петър 

или Павел, ами на Христа (1. Кор., 11:12). А въпросното кръщение е назовано на Иоана: 

съгласно реченото у Матея, 21:25: „Кръщението Иоаново откъде беше: от небето ли 

или от човеците?” Следователно кръщението на Иоана не е било от Бога. 

 2. Освен това всяко новопроизлязло от Бога учение бива потвърдено чрез 

някакви знамения: поради което в четвърта глава на Изход Господ е дал на Мойсей 

силата да прави личби; и в Посланието до евреите, 2:3 сл, е речено, че „вярата ни, 

отначало проповядвана от Господа, ни се удостовери от ония, които я бяха чули от 

Него, когато Бог потвърждаваше свидетелството си с поличби и чудеса”. А за Иоан 

Кръстител е казано: „Иоан не бил сторил никакъв знак”(Иоан, 10:41). Следователно 

кръщението, с което кръщавал, не е било от Бога. 

 3. Освен това, божествено установените тайнства се съдържат в някои от 

предписанията на Светото Писание. Ала Иоановото кръщение не е предписано никъде 

в Светото Писание. Следователно, както се оказва, то не е било от Бога. 

 

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.2 q.2 a.1; In Mt., 21. 
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 Противно на това е обаче казаното у Иоана, 1:33: „Оня, Който ме прати да 

кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът”, и т.н. 

 

 Отговарям с думите, че в Иоановото кръщение могат да бъдат забелязани две 

неща: самият обряд на кръщението и резултатът от него. Обрядът на кръщението не е 

бил от човеци, ами от Бога, който чрез вътрешно откровение на Светия Дух пратил 

Иоан да кръщава. Резултатът от кръщението обаче бил от човек: понеже при 

въпросното кръщение не се върши нищо, което човек да не може да стори. 

Следователно то не е било единствено от Бога: освен доколкото Бог действува в самия 

човек. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че чрез кръщението на 

новия закон людете биват кръстени вътрешно чрез Светия Дух, а това прави единствен 

Бог. Чрез Иоановото кръщение пък само тялото се пречиствало чрез водата. Поради 

което у Матея, 3:11, е речено: „Аз ви кръщавам с вода: Той ще ви кръсти с Дух 

Светий.” Затова кръщението на Иоана е назовано на него: понеже при него не ставало 

нищо, което той да не извършва. А кръщението на новия закон не се именува на 

служителя, който не извършва основното кръщелно действие, именно вътрешното 

пречистване. 

 На второто трябва да се отговори, че цялото учение и поведение на Иоана е 

било наредено спрямо Христа, който с множество знамения потвърждавал и своето, и 

Иоановото учение. Ако Иоан даваше личби, то людете биха внимавали еднакво за него 

и за Христа. Ето защо, за да се вглеждат людете най-вече в Христа, на Иоана не е 

дадено да показва личби. А пред иудеите, като го питали защо кръщава, обосновал 

длъжността си с авторитета на Писанието, заявявайки: „Аз съм глас на викащия в 

пустинята”, и т.н., както е казано у Иоана, 1:23. Суровият му живот също потвърждавал 

службата му: понеже, както отбелязва Хризостом в коментара си върху Матея7

 На третото пък следва да се отвърне, че Иоановото кръщение било наредено 

от Бога само за известно, не особено продължително време, именно поради 

споменатите по-горе причини. Затова то не е препоръчано като общо предписание в 

, „чудно 

било да се види в човешко тяло такава поносимост”. 

                                                 
7 In Mt., hom.10. 
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Светото Писание, ами е дадено по вътрешно откровение на Светия Дух, както беше 

казано. 

 

 

Раздел 3. Дали при Иоановото кръщение се дарява благодат8

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че при Иоановото кръщение се 

дарява благодат. 

 1. Наистина, у Марка, 1:4, четем: „Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше 

покайно кръщение за опрощаване грехове.” Но покаянието и опрощаването на 

греховете е по благодат. Следователно Иоановото кръщение принасяло благодат. 

 2. Освен това тези, които трябвало да бъдат кръстени от Иоана, „изповядваха 

греховете си”, както е съобщено у Матея, 3:6, и Марка, 1:5. Но изповядването на 

греховете е заради опрощението, което става по благодат. Следователно при Иоановото  

кръщение била принасяна благодат. 

 3. Освен това Иоановото кръщение било по-близко до Христовото кръщение, 

нежели обрязването. Но чрез обрязването се опрощава първородният грях: понеже 

според Беда9

 

 „във времето на закона обрязването е помогнало за спасението и 

излекуването ни от раната на греха в същата степен, в която сега, във времето на 

откровената благодат, това сторва кръщението”. Значи още повече Иоановото 

кръщение е съдействувало за опрощаването на греховете. А това не може да стане без 

благодат. 

 Противно на това е обаче реченото у Матея, 3:11: „Аз ви кръщавам с вода за 

покаяние.” Което Григорий тълкува в споменатата хомилия така: „Иоан кръщава не в 

Духа, а във вода: понеже не бил в състояние да отпусне греховете.” А благодатта е от 

Светия Дух: и чрез нея отпадат греховете. Следователно Иоановото кръщение не 

принасяло благодат. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, цялото учение и поведение на Иоан 

е било подготовка за Христа: както чираците и калфите имат за задача да подготвят 

материята за формата, която привежда главният майстор. А благодатта трябвало да 
                                                 
8 Cf. Sent., IV d.2 q.2 a.2. 
9 Homiliae, I hom.10. 
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бъде дарена на людете чрез Христа: съгласно реченото у Иоана, 1:17: „Благодатта и 

истината произлезе чрез Иисуса Христа.” Ето защо Иоановото кръщение не е принесло 

благодат, ами само подготвило за благодатта, при това по три начина. Първо, чрез 

учението на Иоана, който повел людете към Христовата вяра. Второ, като привикнал 

човеците към обряда на Христовото кръщение. Трето, чрез покаянието, като подготвял 

людете да приемат резултата от Христовото кръщение. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в казаното, както 

уточнява Беда10, може да се подразбира двойно покайно кръщение. Едно, принесено 

чрез кръщението на Иоана: то е наречено „покайно” и т.н., понеже водело в някакъв 

смисъл до покаяние и карало людете да обещаят, че ще се покаят. Другото е 

кръщението на Христа, чрез което се опрощават греховете: него Иоан не можел да даде, 

ами само го проповядвал с думите: „Той ще ви кръсти в Дух Светий” (Мат., 1:8). Или 

може да се каже, че е проповядвал покайното кръщение, сиреч подтикващото към 

покаяние: а покаянието води до опрощаване на човешките грехове. Или, най-сетне, 

може да се каже, че „чрез Христовото кръщение” по думите на Иероним11

 На второто трябва да се отговори, че изповядването на греховете не е било за 

опрощение на греховете, което да стане тутакси чрез Иоановото кръщение: ами то 

трябвало да стане чрез последващо покаяние и чрез Христовото кръщение, за което 

подготвяло въпросното покаяние. 

 „се дава 

благодатта, чрез която безвъзмездно се опрощават греховете: а това, което свършва 

Женихът, е наченато от шафера”, сиреч от Иоана, Затова е и казано, че „кръщаваше и 

проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове”, не защото сам го е вършел, 

ами защото го е наченал, подготвяйки за него. 

 На третото пък следва да се отвърне, че обрязването било постановено като 

лек за първородния грях. А Иоановото кръщение не било заради това, ами за да 

подготви за Христовото, както беше казано. А тайнствата имат въздействието си по 

силата на постановлението им. 

 

 

                                                 
10 In Mc., I. 
11 Ps.-Hieronymus, In Mc. (PL 30, 612). 
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Раздел 4. Дали с Иоановото кръщение е трябвало да бъде кръстен 

единствен Христос12

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че с Иоановото кръщение е 

трябвало да бъде кръстен единствен Христос. 

 1. Наистина, както твърди Августин в коментара си върху Иоана13

 2. Освен това покръстващият или придобива нещо от кръщението, или принася 

нещо към него. Но никой друг не би могъл да придобие каквото и да било от Иоановото 

кръщение: понеже чрез него не се принася благодат, както стана дума. Никой не би 

могъл и да принесе нещо към кръщението, с изключение на Христос, който „осветил 

водите с допира на пречистата си плът”.

, „Иоан 

кръщавал, за да бъде кръстен Христос”. Ала собствено присъщото на Христа не 

подхожда на други. Следователно никой друг не би трябвало да получи това кръщение. 

14

 3. Освен това, ако другите са се кръстили с това кръщение, това е било 

единствено като подготовка за Христовото: и така би излязло, че Христовото кръщение 

се дава на всички, големи и малки, иудеи и езичници, а значи така трябва да бъде и с 

Иоановото кръщение. Само че не е писано, дето той кръщавал деца и езичници: понеже 

у Марка, 1:5, е казано: „Излизаха при него иерусалимци, и се кръщаваха от него.” 

Следователно, както изглежда, единствен Христос е трябвало да бъде кръстен от 

Иоана. 

 Оказва се, следователно, че единствен 

Христос е трябвало да бъде кръстен с Иоановото кръщение. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 3:21: „А когато се кръсти целият 

народ, и когато Иисус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето.” 

 

 Отговарям с думите, че поради две причини и други освен Христа е трябвало да 

получат кръщение от Иоана. Най-напред, защото, както отбелязва Августин в 

коментара си върху Иоан15

                                                 
12 Cf. Sent., IV d.2 q.2 a.2. 

, „ако единствен Христос беше кръстен с Иоановото 

кръщение, ще се намерят люде да кажат, че Иоановото кръщение, с което бил кръстен 

Христос, е по-достойно от Христовото, с което са кръстени другите люде”. Сетне, 

13 In Io., tr. 13. 
14 Petrus Lombardus, Sent., IV d.3 c.5; Beda Venerabilis, In Lc., I. 
15 In Io., tr. 4 sq. 
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защото чрез Иоановото кръщение е трябвало хората да бъдат подготвени за 

Христовото, както беше казано. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Иоановото кръщение 

било постановено не само за да бъде кръстен Христос, ами и поради други причини, 

както беше казано. При все това, дори ако беше постановено единствено за да бъде 

кръстен Христос, и други е трябвало да бъдат кръстени с него, за да бъде избегната 

споменатото по-горе несъответствие. 

 На второто трябва да се отговори, че другите, които отишли при Иоан да ги 

кръсти, не можели, разбира се, да принесат нещо за кръщението и придобили от него не 

благодат, ами единствено знак за покаяние. 

 На третото пък следва да се отвърне, че въпросното „покайно” кръщение не 

било подобаващо за децата: поради което и те не били кръстени с него. А посочването 

пътя на спасението пред езичниците е запазено единствено за Христа, който е 

„Примирител на народите”, както е казано в Битие, 49:10. Ала и самият Христос още 

преди страстите и възкресението си възложил на апостолите да проповядват 

Евангелието на езичниците  (Мат., 10:5). Поради което и още по-малко подобавало 

езичниците да бъдат допуснати до кръщение чрез Иоана. 

 

 

Раздел 5. Дали Иоановото кръщение трябвало да престане след като 

бил кръстен Христос16

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че Иоановото кръщение трябвало да 

престане след като бил кръстен Христос. 

 1. Наистина, у Иоана, 1:31, е речено: „За да стане той явен на Израиля, затова 

дойдох да кръщавам с вода.” Но като се кръстил, Христос станал достатъчно явен: било 

чрез свидетелството на Иоана; било чрез спускането на гълъба; било чрез 

свидетелството на Отцовия му глас. Следователно, както изглежда, Иоановото 

кръщение не е трябвало да продължава след това. 

                                                 
16 Cf. S. th., III q.39 a.3 ad 4; Sent., IV d.2 q.2 a.1; In Io., III lect.4. 
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 2. Освен това Августин заявява на споменатото място от коментара си върху 

Иоана: „Христос бил кръстен и се прекратило Иоановото кръщение.” Следователно, 

след като Христос бил кръстен, Иоан очевидно не е трябвало да кръщава. 

 3. Освен това Иоановото кръщение било подготвително спрямо Христовото. Но 

последното наченало тутакси, щом Христос бил кръстен: понеже „с допира на 

пречистата си плът придал на водата силата да възражда”, както отбелязва Беда на 

споменатото място. Следователно се оказва, че щом Христос бил кръстен, Иоановото 

кръщение се прекратило. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 3:22 сл.: „Дойде Иисус в земята 

Иудейска и там кръщаваше. А Иоан тъй също кръщаваше.” Ала Христос не е кръщавал 

преди сам да бъде кръстен. Следователно, Иоан е кръщавал и след като Христос бил 

кръстен. 

 

 Отговарям с думите, че Иоановото кръщение не е трябвало да се прекрати с 

кръщаването на Христа. Първо, защото, по думите на Хризостом17

 

, „ако Иоан е 

престанал да кръщава” след като Христос бил кръстен, „може да се помисли, че го е 

сторил от ревност или гняв”. Второ, защото, ако след като е кръстил Христа 

престанеше да кръщава, „щеше да породи по-голяма ревност у учениците му”. Трето, 

защото, продължавайки да кръщава, „отпращал слушателите си към Христа”. Четвърто, 

защото, пак според Беда на същото място, „все още я имало сянката на стария закон: и 

предтечата не бивало да спира, докато истината не се разкрие напълно”. 

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

Христос все още не станал напълно явен. Затова било нужно Иоан да продължи да 

кръщава. 

 На второто трябва да се отговори, че с кръщаването на Христа Иоановото 

кръщение действително се прекратило: само че не веднага, ами когато Иоан попаднал в 

тъмницата. Поради което Хризостом заявява на същото място: „Смятам, че смъртта на 

Иоана била допусната, за да може след оттеглянето му Христос наистина да започне да 

проповядва, та множеството да насочи чувствата си към него и да не се раздвоява в 

мненията си за двамата.” 

                                                 
17 In Io., hom.19. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че Иоановото кръщение подготвяло не 

само Христовото, ами и людете, за да се обърнат те към последното. А това все още не 

било изпълнено, когато бил кръстен Христос. 

 

 

Раздел 6. Дали кръстените с Иоановото кръщение трябвало да 

бъдат кръщавани и с Христовото18

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че кръстените с Иоановото 

кръщение не би трябвало да се кръщават и с Христовото. 

 1. Наистина, Иоан не бил по-малък от апостолите: понеже за него у Матея, 11:11, 

е писано: „Между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя.” Но 

кръстените от апостолите не се кръщават отново, ами само върху им допълнително се 

възлагат ръце: тъй като в Деяния на апостолите, 8:16 сл. , е казано, че някои „само бяха 

кръстени” от Филип „в името на Господа Иисуса”: „тогава” апостолите, именно Петър 

и Иоан, „възлагаха върху им ръце, и те приемаха Духа Светаго”. Оказва се, 

следователно, че кръстените с Иоановото кръщение не бива да се кръщават и с 

Христовото. 

 2. Освен това апостолите били кръстени с Иоановото кръщение: защото някои от 

тях били Иоанови ученици, както четем у Иоана, 1:37. Ала апостолите очевидно не са 

кръстени с Христовото кръщение: понеже пак у Иоана, 4:2, е речено, че „Иисус не 

кръщаваше, а учениците Му”. Следователно, както излиза, кръстените с Иоановото 

кръщение нямало защо да бъдат кръщавани и с Христовото. 

 3. Освен това кръщаваният е по-малък от кръщаващия. Но никъде не четем 

самият Иоан  да е бил кръстен с Христовото кръщение. Следователно още по-малко 

пък имали нужда да бъдат кръстени с Христовото кръщение онези, които били 

кръстени от Иоана. 

 4. Освен това в Деяния на апостолите, 19:1 сл., е речено, че „Павел намери някои 

ученици и им каза: като повярвахте, приехте ли Светаго Духа? А те му отговориха: 

нито сме и чули, дали има Дух Светий. Той им рече: а в какво се кръстихте? Те 

отговориха: в Иоановото кръщение.” Поради което отново „се кръстиха в името на 

Господа Иисуса”. Така излиза, че тъй като не знаели Светия Дух, трябвало отново да 

                                                 
18 Cf. S. th., III q.66 a.3 ad 2; Sent., IV d.2 q.2 a.4; In Mt., III. 
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бъдат кръстени: както настояват Иероним в коментара си върху Иоиля и в посланието 

си „За Мъжа на едната жена”, както и Амвросий в книгата „За Светия Дух”.19

 5. Освен това по повод реченото в Посланието до римляните, 10:8: „Това е 

словото на вярата, което проповядваме”, глосата пояснява: „Откъде е силата на водата 

да докосва тялото и да прочиства сърцето, ако не от въздействието на словото, не 

онова, което изричаме, ами онова, в което вярваме?” От което става видно, че силата на 

кръщението зависи от вярата. Само че видът на Иоановото кръщение обозначава 

именно вярата, в която се кръщаваме: понеже Павел заявява в Деяния на апостолите, 

19:4: „Иоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, 

Който иде след него, сиреч в Христа Иисуса.” Следователно, както изглежда, 

кръстените с Иоановото кръщение няма защо да бъдат отново кръщавани с Христовото. 

 Само че 

имало и такива сред кръстените с Иоановото кръщение, които напълно познавали 

Троицата. Следователно те нямало защо отново да бъдат кръщавани с Христовото 

кръщение. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на споменатото място в 

коментара му върху Иоана: „Кръстените с Иоановото кръщение трябвало да се кръстят 

и с Христовото.” 

 

 Отговарям с думите, че според мнението на Магистъра20

                                                 
19 Hieronymus, In Ioelem; Ep. 69; Ambrosius, De Spiritu Sancto, I 3. 

 във втори раздел от  

четвърта книга на „Сентенции” „онези, които били кръстени от Иоана, без да знаят за 

Светия Дух, ами основавайки надеждата си именно на кръщението, сетне били 

кръстени с Христовото кръщение: а тези, които не възлагали надеждата си на 

Иоановото кръщение и вярвали в Отца, Сина и Светия Дух, не били кръщавани по-

късно, а приели Светия Дух, като апостолите възложили ръце върху им”. Това е вярно в 

първата си част: което потвърждават мнозина авторитетни люде. Що се отнася до 

втората част, казаното изглежда в голяма степен лишено от смисъл. Първо, понеже 

Иоановото кръщение нито принасяло благодат, нито полагало печат, ами било 

единствено с вода, както отбелязва Матей, 3:11. Поради което вярата и надеждата, 

които кръстеният имал в Христа, нямало как да запълни този ущърб. Второ, понеже, 

когато в дадено тайнство бъде изпуснато нещо необходимо за него, то пропуснатото не 

само трябва да бъде допълнено, ами тайнството трябва изцяло да бъде обновено. А 

20 Пиетро от Ломбардия. 
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кръщението Христово непременно трябва да бъде не само с вода, ами със Светия Дух: 

съгласно реченото у Иоана, 3:5: „Ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе 

в царството Божие.” Следователно онези, които били кръстени с Иоановото кръщение 

само с вода, не само трябвало да получат липсващото ми, като им се даде Дух Свети 

чрез възложение на ръцете: ами трябва отново напълно да бъдат кръстени с вода и 

Свети Дух. 

 

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

Августин в коментара си върху Иоана21

 На второто трябва да се отвърне, че според Августин в писмото му до 

Селевкиан

, „Иоан продължил да кръщава, понеже давал не 

Христовото, ами своето кръщение. А даваното от Петър или от Иуда е тъкмо 

Христовото кръщение. Ето защо кръстените от Иуда нямало защо да бъдат повторно 

кръщавани: защото това кръщение е такова, каквото е на оногова, от името на когото се 

дава; а не такова, каквото е на оногова, който само му служи.” Затова и кръстените от 

дякона Филип, който давал тъкмо Христовото кръщение, не били кръстени отново, ами 

апостолите само възложили ръце върху им; както кръщението от свещенослужители се 

потвърждава от епископите. 

22

 На третото следва да се отговори, че, както заявява Хризостом в коментара си 

върху Матея

 „учениците на Христа били кръстени или с Иоановото кръщение, както 

смятат някои: или с Христовото, което е пó за вярване. Защото не би се отказал от 

службата по кръщението, та да придобие слуги, чрез които да кръщава останалите, 

онзи, който не се отвърнал от смиреното служене, когато умил нозете им.” 

23, когато Иоан казва на Христа, че трябва да бъде кръстен от него, а 

Христос му отвръща засега да остане така (Мат., 3:15), с това е показано, че по-късно 

Христос кръстил Иоана.” И това, твърди той, „е ясно написано в някои апокрифни 

книги”. Сигурно е във всеки случай, че, както отбелязва Иероним в коментара си към 

това място у Матея24

 На четвъртото трябва да се отговори, че въпросните били кръстени след 

Иоановото кръщение не единствено поради непознаването на Светия Дух: ами и 

защото не били кръстени с Христовото кръщение. 

, „както Христос бил кръстен с вода от Иоана, така Иоан бил 

кръстен от Христа със Светия Дух”. 

                                                 
21 In Io., tr. 5. 
22 Ep. CCLXV. 
23 Op. imperf. in Mt. (PG 56, 658).  
24 In Mt., II. 
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 На петото пък следва да се отвърне, че, както твърди Августин в „Против 

Фауст”25

 

, нашите тайнства са знаци за настоящата благодат: а тези на стария закон били 

знаци на бъдната. Та със самото това, дето Иоан кръщавал в името на нещо 

предстоящо, се подразбира, че той не давал Христовото кръщение, което е тайнство на 

новия закон.    

  

 

                                                 
25 Contra Faustum, XIX 13. 18. 
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