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ШЕСТДЕСЕТИ ВЪПРОС.  

ЩО Е ТАЙНСТВО 
 

 След като разгледахме въпросите, отнасящи се до тайната на въплътеното 

Слово, идва ред да се спрем на църковните тайнства, които дължат резултатността си 

на самото Слово. Най-напред ще разгледаме тайнството изобщо: след това и всяко 

отделно тайнство. 

 По отношение на първото предстои да обсъдим пет въпроса: първо, що е 

тайнство; второ, за необходимостта от тайнствата; трето, за резултатите от 

тайнствата; четвърто, за причината им; пето, за техния брой. 

 Във връзка с първото се пита за осем неща: 

 Първо, дали тайнството е в рода на знака. 

 Второ, дали всеки знак за нещо свято е тайнство. 

 Трето, дали тайнството е знак за едно само нещо или за повече. 

 Четвърто, дали тайнството е знак като сетивна вещ. 

 Пето, дали за тайнството се изисква определена сетивна вещ. 

 Шесто, дали за тайнството се изисква обозначаване чрез думи. 

 Седмо, дали се изискват точно определени думи. 

 Осмо, дали към тези думи може да бъде добавено нещо или да бъде отнето от 

тях. 

 

 

Раздел 1. Дали тайнството е в рода на знака 1

 

 

 Начева се т ъй. Изглежда, че тайнството не е в рода на знака. 

 1. Наистина, тайнството (sacramentum) се нарича така от „освещавам” (a 

sacrando): както лекът – от лекувам. Но това изглежда отнасящо се по-скоро към 

понятието за причина, нежели за знак. Следователно тайнството е по-скоро в рода на 

причината, а не на знака. 

 2. Освен това тайнството изглежда да обозначава нещо скрито: съгласно 

реченото у Товита, 12:7: „Царева тайна да пазиш е добро”; и в Посланието до 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.1; a.4; d.3 q.1 a.1. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LX. Що е тайнство 

2 

 

http://philosophymedieval.org/  

ефесяните, 3:9: „В що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога.” 

Ала скритото изглежда да противостои на понятието за знак: защото „знак е това, 

което освен вида, който представя на сетивата, дава да се познае и още нещо”, както 

твърди Августин във втора книга на „За християнското учение”.2

 3. Освен това понякога сред тайнствата се споменава клетвата: защото в 

„Декрета”

 Следователно 

тайнството изглежда да не е в рода на знака. 

3

 

 е казано: „Малки деца, недорасли по разум, да не се принуждават да се 

кълнат: и който веднъж е дал лъжлива клетва, да не бъде след това призоваван като 

свидетел и да не се допуска до тайнството”, сиреч до даването на клетва. Само че 

клетвата не се отнася към понятието за знака. Следователно излиза, че тайнството не 

е в рода на знака. 

 Прот ивно на това е обаче казаното от Августин в десета книга на „За Божия 

град”4

 

: „Видимото пожертвувание е тайнство, сиреч свещен знак за невидимото 

пожертвувание.” 

 От говарям с думите, че всички неща, които се отнасят, макар и по различен 

начин, към дадено нещо, могат да бъдат назовани от него: както от здравето, което е в 

живото същество, здраво се назовава не само живото същество, ами също 

лекарството, което допринася за здравето, диетата, която го съхранява, и урината, 

която го обозначава. Така тайнство може да бъде наречено както онова, което крие в 

себе си някаква тайнствена святост, така че тайнство ще е същото като „свещена 

тайна”: така и всичко, което е насочено към въпросната святост било като причина, 

било като знак или в някакво друго отношение. Сега обаче говорим специално за 

тайнството като имащо свойството на знака. В този именно смисъл то се полага в 

рода на знака. 

 

 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че лечителството 

представлява действуващата причина за здравето, така че всички изхождащи от 

лечителството названия са отнесени към едно първо действуващо: а вследствие на 

това лекът предполага някаква причинна връзка. Ала светостта, от която получава 

името си тайнството, не е обозначена като действуваща причина, ами по-скоро като 

                                                 
2 De doctr. christ., II 1.  
3 Gratianus, Decretum, XXII d.5 cn.14 
4 De civ. Dei, X 5. 
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формална или целева. Поради което тайнството не винаги предполага причинна 

връзка. 

 На вт орот о  трябва да се отговори, че този аргумент се основава на 

отъждествяването на тайнството със „свещената тайна”. Но не само Божията, ами и 

царската тайна се смятат за нещо свято и за тайнство. Защото според древните свети 

или пресвети са наричани нещата, които не е позволено да бъдат насилвани: 

например градските стени и достойните личности.5

 На т рет от о пък следва да се отвърне, че и клетвата има някакво отношение 

към светите неща: доколкото тя е някакво засвидетелствуване чрез нещо свято. В този 

смисъл тя и се смята за тайнство: само че не на същото основание, на което сега 

говорим за тайнства; като названието „тайнство” се прилага не в друг смисъл, ами 

аналогично, сиреч съобразно различната отнесеност към нещо едно, каквото е 

святата вещ. 

 Поради което тайните, били те 

божествени или човешки, които не биват да бъдат нарушавани като бъдат обявени 

пред когото и да е, са наречени свещени или тайнства. 

 

 

Раздел 2. Дали всеки знак за нещо свято е тайнство6

 

 

 На вт оро мяст о се постъпва тъй. Изглежда, че не всеки знак за нещо свято е 

тайнство. 

 1. Наистина, всички сетивни твари са знаци за свещени неща: съгласно 

реченото в Посланието до римляните, 1:20: „Невидимото у Бога се вижда чрез 

разглеждане творенията.” Само че не всички сетивни неща могат да бъдат наречени 

тайнства. Следователно не всеки знак за нещо свято е тайнство. 

 2. Освен това всички случващи се в стария закон неща изобразяват Христа, 

който е свят над светите, съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 

10:11: „Всички тия неща им се случваха, за да служат за образи”; и също в Посланието 

до колосяните, 2:17: „Това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос.” При все това не 

всички деяния на отците от Вехтия Завет и не всички законови обряди са тайнства, 

ами такива са само някои отделни: както беше установено във втората част на 

                                                 
5 Cf. Digesta, I tit.7 leg.8. 
6 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.1. 
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настоящото съчинение. Излиза, следователно, че не всеки знак за нещо свято е 

тайнство. 

 3. Освен това и в Новия Завет се вършат неща в знак на дадено свято нещо, 

които обаче не са наречени тайнства: като ръсенето със светена вода, освещаването 

на олтара и подобните тям. Следователно не всеки знак за нещо свято е тайнство. 

 

 Прот ивно на това е обаче, дето определението се съотнася с определяното. Но 

някои7

 

 определят тайнството чрез това, дето то е „знак за нещо свято”: и това 

изглежда се опира на приведеното по-горе авторитетно изказване на Августин. 

Оказва се, следователно, че всеки знак за нещо свято е тайнство. 

 От говарям с думите, че знаци се дават на людете, пред които до непознатото се 

стига чрез познатото. Затова тайнство се нарича собствено знакът за нещо свято, 

имащо отношение към човеците: така че тайнство в смисъла, в който говорим сега, се 

нарича знакът за нещо свято, доколкото то прави людете свети. 

 

 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че сетивните твари 

обозначават нещо свещено, именно божествените мъдрост и благост, доколкото са 

свещени в себе си: а не доколкото ние ставаме свети чрез тях. Затова те не могат да 

бъдат наречени тайнства в смисъла, в който говорим сега. 

 На вт орот о трябва да се отговори, че някои неща от Вехтия Завет обозначават 

светостта на Христа, доколкото той в себе си е свят. Други пък обозначават светостта 

му, доколкото чрез нея ние ставаме свети: както заколването на пасхалния агнец 

обозначава жертвоприношението на Христа, чрез което сме осветени. Те собствено се 

наричат тайнства на стария закон. 

 На т рет от о пък следва да се отвърне, че вещите получават названията си от 

края и завършека. Но край е не разположеността, ами достигнатото съвършенство. 

Затова нещата, обозначаващи разположеността към святост, не се наричат тайнства (а 

тях тъкмо има предвид възражението): ами за такива се смятат единствено онези, 

които обозначават съвършенството на човешката святост. 

 

 

                                                 
7 Cf. Lanfrancus, De corp. et sang. Dom., 12; Hugo de S. Victore, De sacramentis, I 9, 2; Petrus Lombardus, 
Sent., IV d.1 c.2. 
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Раздел 3. Дали тайнството е знак само за едно нещо8

 

 

 На т рет о мяст о се постъпва тъй. Изглежда, че тайнството е знак само за едно 

нещо. 

 1. Наистина, онова, с което се обозначават много неща, е несигурен знак, а 

значи е и повод за измама: както се вижда да е при двусмислените названия. Но всяка 

измама трябва да бъде отстранена от християнската религия: съгласно реченото в 

Посланието до колосяните, 2:8: „Гледайте да не ви увлече някой с философия и с 

празна измама.” Оказва се, следователно, че тайнството не е знак за много неща. 

 2. Освен това, както беше казано, тайнството обозначава свещената вещ, 

доколкото тя е причина за освещаването на людете. Но само една е причината за 

човешкото освещаване, именно кръвта Христова: съгласно реченото в Посланието до 

евреите, 13:12: „Иисус, за да освети човеците с кръвта си, пострада вън от градските 

порти.” Следователно тайнството не изглежда да обозначава много неща. 

 3. Освен това беше казано, че тайнството собствено обозначава самата цел на 

освещаването. Само че цел на освещаването е вечният живот: съгласно реченото в 

Посланието до римляните, 6:22: „Вашият плод е светост, а краят – живот вечен.” 

Следователно тайнствата изглежда да обозначават само едно нещо, именно вечния 

живот. 

 

 Прот ивно на това е обаче, дето при тайнството на олтара има две обозначени 

неща, именно истинското и мистическото тяло на Христа: както отбелязва Августин в 

„Сентенциите на Проспер”.9

 

    

 От говарям с думите, че, както беше казано, тайнство в собствения смисъл на 

думата се нарича това, което трябва да обозначи нашето освещаване. Тук могат да 

бъдат разглеждани три неща: самата причина за освещаването ни, която е Христовото 

страдание; формата на нашето освещаване, състояща се в благодатта и 

добродетелите; и крайната цел на освещаването ни, която е вечният живот. Всички 

тези неща са обозначавани чрез тайнствата. Затова тайнството е знак, който и 

напомня за случилото се преди, сиреч страданието на Христа; и показва, какво се 

                                                 
8 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.1. 
9 Cf. Lanfrancus, De corp. et sang. Dom., 14; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.48. 
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случва в нас благодарение на Христовото страдание, сиреч благодатта; и прогнозира, 

сиреч предизвестява бъдещата слава.10

 

 

 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че знакът тогава е 

несигурен и даващ повод за измама, когато обозначава много неподредени едно 

спрямо друго неща. Но когато обозначава много, сведени в някакъв ред към едно, 

знакът не е несигурен, ами е напълно определен: както името „човек” обозначава 

душата и тялото, доколкото от тях е съставена човешката природа. По този начин 

тайнството обозначава трите споменати неща, които са сведени в някакъв ред към 

едно. 

 На вт орот о трябва да се отговори, че доколкото тайнството обозначава 

освещаващото нещо, то обозначава и следствието, подразбирано в освещаващата 

причина като такава. 

 На т рет от о пък следва да се отвърне, че за понятието за тайнство е достатъчно 

то да обозначава съвършенството, което е формата: то няма защо непременно да 

обозначава единствено съвършенството, което е целта. 

 

 

Раздел 4. Дали тайнството винаги е някаква сетивна вещ 11

 

 

  На чет върт о мяст о се постъпва тъй. Изглежда, че тайнството не винаги е 

някаква сетивна вещ. 

 1. Наистина, според Философа в „Първа аналитика”12

 2. Освен това тайнствата се отнасят до Божието царство и богопочитанието. Но 

сетивните вещи не изглежда да са свързани с богопочитанието: тъй като у Иоана, 4:24, 

 всяко следствие е знак за 

своята причина. Само че както има сетивни следствия, така има и умопостигаеми 

такива: както например знанието е следствие от доказателственото разсъждение. 

Следователно не всеки знак е сетивен. Но по горе беше казано, че за понятието за 

тайнство е достатъчно то да е знак за нещо свято, доколкото чрез него се освещава 

човекът. Следователно тайнството няма защо да е непременно някаква сетивна вещ. 

                                                 
10 Cf. Alexander Halensis, S. th., IV q.1 m.1. 
11 Cf. S. th., III q.61 a.1; Sent., IV d.1 q.1 a.2; a.3; d.14 q.1 a.1; C. Gent., IV 56; In Io., III lect.1. 
12 Aristoteles, Prior., II 29, 70a7. 
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е речено: „Бог е дух; и тия, които Ме се покланят, трябва да се покланят с дух и 

истина.” Следователно за тайнствата не се изискват сетивни вещи. 

 3. Освен това Августин заявява в „За свободното произволение”13

 

, че 

„сетивните неща са най-малките блага, без които човек може да живее праведно”. 

Ала тайнствата са необходими за човешкото спасение, както ще се види по-нататък: 

така че без тях човек не може да живее праведно. Следователно за тайнствата не се 

изискват сетивни вещи. 

 Прот ивно на това е обаче казаното от Августин в коментара му върху Иоана14

 

: 

„Словото се прибавя към елемента и става тайнство.” Тук той има предвид сетивния 

елемент вода. Следователно за тайнствата се изискват сетивни вещи. 

 От говарям с думите, че божествената мъдрост провижда за всяко нещо според 

мярата му: поради което в Премъдрост Соломонова, 8:1, е речено, че „урежда всичко 

за полза”. И у Матея, 25:15, е казано, че „даде всекиму според силата.” За човека обаче 

е естествено чрез сетивното да достига до умопостигаемото. А знакът е това, чрез 

което човек познава нещо друго. Ето защо, доколкото обозначаваните чрез тайнствата 

свещени неща са духовни и умопостигаеми блага, благодарение на които човек става 

свят, то означението на тайнството следва да се изпълни чрез някакви сетивни вещи: 

също както чрез уподобление със сетивни неща в божественото Писание са ни 

представени духовните предмети. Затова тъкмо за тайнствата се изискват сетивни 

вещи: както доказва и Дионисий в първа глава на „За небесната иерархия”.15

 

 

 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че всяко нещо се назовава и 

определя съобразно присъщото му на първо място и само по себе си; а не съобразно 

присъщото му чрез друго. Само по себе си сетивното следствие, бидейки познато на 

човека най-напред и само по себе си, води към познаването на нещо друго: защото 

всяко наше познание тръгва от сетивата. На свой ред умопостигаемите следствия 

могат да водят към познаването на нещо друго единствено, доколкото са явени от 

друго, именно от сетивни неща. Оттук най-напред и основно знаци наричаме 

представените на сетивата: както според Августин на споменатото място от втора 

книга на „За християнското учение” „знак е това, което освен вида, който представя 

                                                 
13 De lib. arbitr., II 19. 
14 In Io., tr.80. 
15 Cael. hier., I 3. – cf. id., Eccl. hier., II 5, 2. 
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на сетивата, дава да се познае и още нещо”. Но умопостигаемите следствия имат 

смисъла на знаци единствено доколкото са явени чрез други знаци. По този именно 

начин някои неща, които не са сетивни, се наричат в някакъв смисъл тайнства, 

доколкото са обозначени чрез някакви сетивни вещи. За тях ще стане дума по-

нататък. 

 На вт орот о трябва да се отговори, че сетивните вещи, разглеждани с оглед на 

природата им, не се отнасят към богопочитанието или към царството Божие, ами са 

свързани с тях единствено доколкото са знаци за духовните предмети, които и 

съставляват Божието царство. 

 На т рет от о пък следва да се отвърне, че на това място Августин говори за 

сетивните вещи, разглеждани в собствената им природа: а не като обозначаващи 

духовните същности, които са най-големите блага. 

 

 

Раздел 5. Дали за тайнствата се изискват определени вещи16

 

 

 На пет о мяст о се постъпва тъй. Изглежда, че за тайнствата не се изискват 

определени вещи. 

 1. Наистина, при тайнствата сетивните вещи се изискват с оглед 

обозначаването, както беше казано. Няма пречка обаче чрез различни сетивни вещи 

да бъде обозначено едно и също: както в Светото Писание Бог понякога се обозначава 

метафорично като камък, понякога като лъв, понякога като слънце или нещо такова. 

Оказва се, значи, че различни вещи могат да са подходящи за едно тайнство. 

Следователно за тайнствата не се изискват определени вещи. 

 2. Освен това далеч по-необходимо е спасението на душата, нежели телесното 

здраве. Но при лечението на тялото, осигуряващо неговото здраве, едно нещо може да 

замени друго, когато последното не е достатъчно силно. Следователно още повече 

при тайнствата, които са духовните лекове за изцеряване на душата, една вещ може 

да бъде взета вместо друга, когато последната не достига. 

 3. Освен това спасението на човеците не подобава да бъде ограничавано чрез 

божествения закон: и преди всичко чрез закона на Христа, който е дошъл, за да спаси 

всички. Ала според закона на природата не са били изисквани определени вещи за 

                                                 
16 Cf. S. th., III q.64 a.2 ad 2. 
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тайнствата, ами такива били вземани чрез обричане: както виждаме да става в Битие, 

28:20, където Иаков дава оброк да принесе десятък и мирна жертва. Следователно 

изглежда, че човек не бива да бъде ограничаван, и то тъкмо в новия закон, до 

употребата на точно определени вещи за тайнствата. 

 

 Прот ивно на това е обаче казаното от Господа у Иоана, 3:5: „Ако някой се не 

роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.” 

 

 От говарям с думите, че при тайнствата могат да бъдат разглеждани две неща: 

богопочитанието и освещаването на човека: като първото се отнася до човека в 

съотнесеността му с Бога, а второто, обратно, се отнася до Бога в съотнесеността му с 

човека. Никой не бива обаче да определя онова, което е във властта на другиго, ами 

може да определя само това, което нему самия е подвластно. Та тъй като 

освещаването на човека е във властта на освещаващия Бог, не може човекът по своя 

преценка да взема нещата, с които да се освети, ами това трябва да бъде определено 

по божествено установление. Затова при тайнствата на новия закон, чрез които 

людете се освещават, съгласно реченото в Посланието до коринтяните, 6:11: „Умихте 

се, осветихте се”, трябва да се използуват вещи, определени по божествено 

установление. 

 

 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че ако едно и също нещо 

може да бъде обозначено чрез различни знаци, до кой от тях следва да се прибегне за 

обозначаване решава обозначаващият. Но Бог е този, който обозначава нам в 

тайнствата и чрез уподобителните слова в Писанието духовното чрез сетивното. Ето 

защо, както според отсъждането на Светия Дух се определя с какви уподобления 

следва да се обозначава духовното на някои места в Светото Писание, така по 

божествено установление трябва да бъде определено, какви вещи трябва да бъдат 

взети за обозначаване в едно или друго тайнство. 

 На вт орот о трябва да се отговори, че сетивните вещи имат естествено вложени 

в тях сили, допринасящи за телесното здраве: затова, когато две от тях имат една и 

съща сила, няма значение до коя от тях ще прибегнем. Но освещаването не става от 

естествено вложена сила, ами единствено по божествено установление. Затова е 

трябвало Бог да определи, кои точно сетивни вещи да бъдат използувани при 

тайнствата. 
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 На т рет от о пък следва да се отвърне, че, както отбелязва Августин в 

дeветнадесета книга на „Против Фауст”17

 

, в различни времена са подходящи различни 

тайнства: също както с различни думи се обозначават различните времена, сиреч 

настоящето, миналото и бъдещето. Затова във времето на природния закон людете, 

на които не бил даден закон отвън, следвали вътрешния си подтик да почитат Бога и 

пак по вътрешен подтик определяли, какви сетивни вещи да използуват при 

богопочитанието. По-късно станало необходимо да им бъде даден и закон отвън: 

било поради омрачняването на природния закон вследствие греховете на людете; 

било заради по-ясното обозначаване на Христовата благодат, чрез която се освещава 

човешкият род. Затова било необходимо и да се определят вещите, използувани от 

хората при тайнствата. Това не стеснява пътя към спасението: понеже вещите, нужни 

за употреба при тайнствата, или са общодостъпни, или могат да се придобият със 

съвсем малко усилие. 

 

Раздел 6. Дали за обозначаване на тайнствата се изискват думи18

 

 

 На шест о мяст о се постъпва тъй. Изглежда, че за обозначаване на тайнствата не 

се изискват думи. 

 1. Наистина, на споменатото място в деветнадесета книга на „Против Фауст” 

Августин възкликва: „Какво друго са телесните тайнства, освен някакви видими 

думи?” Така излиза, че да добавяш думи към сетивните вещи в тайнствата е все едно 

да добавяш думи към думи. Само че това е излишно. Следователно при тайнствата не 

се изискват и думи освен сетивните вещи. 

 2. Освен това тайнството е едно нещо. А от отнасящи се към различни родове 

неща очевидно не може да се получи едно. Та щом сетивните вещи и думите 

принадлежат на различни родове, понеже сетивните вещи са от природата, а думите 

– от разума: излиза, че при тайнствата не се изискват и думи освен сетивните вещи. 

 3. Освен това тайнствата на новия закон наследяват тези на стария: понеже 

„щом едните били премахнати, постановени били другите”, както отбелязва 

                                                 
17 Contra Faustum, XIX 16. 
18 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.3; d.13 q.1 a.2; De verit., q.27 a.4 ad 10. 
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Августин пак в същата книга.19

 

  Но в тайнствата на стария закон не са се изисквали 

думи под никаква форма. Следователно не трябва да се изискват и в тези на новия. 

 Прот ивно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до ефесяните, 5:25 

сл.: „Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с 

водната баня чрез словото.” И Августин заявява на посоченото място в коментара му 

върху Иоана: „Словото се прибавя към елемента и става тайнство.”  

 

 От говарям с думите, че тайнствата се прилагат, както беше казано, като знаци 

за освещаването на людете. Те, следователно, могат да бъдат разглеждани по три 

начина: и при всеки от тях подобава към сетивните вещи да се присъвкупяват думи. 

Наистина, на първо място те могат да се разглеждат откъм причината за 

освещаването, каквато е въплътеното Слово: на което тайнството се уподобява 

донякъде по това, дето към сетивната вещ се прибавя дума, също както при тайната 

на въплъщението съединено със сетивната плът е Словото Божие. 

 На второ място тайнствата се разглеждат откъм осветявания човек, състоящ се 

от душа и тяло: комуто съответствува осветителното лечение, което чрез зримата вещ 

докосва тялото, а чрез словото укрепва вярата в душата. Затова по повод реченото у 

Иоана, 15:3: „Вие сте вече чисти чрез словото”, и т.н., Августин казва: „Откъде е тази 

сила на водата да докосне тялото и да умие сърцето, ако не от словото, не изреченото, 

ами това, в което вярваме?” 

 На трето място тайнството може да се разглежда откъм самото му значение. 

Ала във втора книга на „За християнското учение”20

 

 Августин твърди, че „при людете 

думите са най-първите обозначители”: защото думите могат да бъдат оформяни по 

различен начин за обозначаването на различни понятия на ума, поради което чрез 

думи по-отчетливо сме в състояние да изразим онова, което сме оформили в ума си. 

Ето защо, заради съвършенството на означаването чрез тайнствата е било 

необходимо значението на сетивните вещи да бъде определено чрез някакви думи. 

Защото водата може да означи и умиването чрез влажността си, и разхлаждането 

чрез студенината си: но когато се каже: „Кръщавам те”, става очевидно, че при 

кръщението използуваме водата за означаване на духовното пречистване. 

                                                 
19 Contra Faustum, XIX 13. 
20 De doctr. christ., II 3. 
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 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че зримите вещи на 

тайнствата се наричат думи по някакво уподобление, доколкото именно са 

причастни на силата за обозначаване, която е налице преди всичко в думите, както 

беше казано. Затова не е напразно удвояването на думите, когато при тайнството към 

сетивните вещи се добавят думи: понеже едното от тях се определя от другото, както 

беше казано. 

 На вт орот о трябва да се отговори, че макар думите и другите сетивни вещи да 

са в различен род по природата си, те все пак съвпадат в смисъла си на обозначители. 

По-съвършени такива, разбира се, са думите, нежели другите неща. Затова от думите 

и вещите при тайнствата се образува в някакъв смисъл едно, като от форма и 

материя: доколкото именно чрез думите придобива завършеност значението на 

вещите, както беше казано. А под „вещи” схващаме и самите сетивни действия, 

например умиването и помазването, както и подобните тям: понеже те имат същия 

смисъл на обозначители, както и вещите. 

 На т рет от о пък следва да се отвърне, че според Августин пак на същото място 

в „Против Фауст” едни трябва да са тайнствата за настоящето, други – за бъдещето. Но 

тайнствата на стария закон били прогласители на Христовото пришествие. Затова те 

обозначавали Христа не толкова отчетливо, както тайнствата на новия закон, които 

произлизат от самия Христа и до някъде се уподобяват с него, както беше казано. 

Прочее, в стария закон са използувани някакви думи при богопочитането, при това 

както от свещениците, които били служители на тайнствата, съгласно реченото в 

„Числа”, 6:23 сл.: „Благославяйте синовете Израилеви и им казвайте: да те благослови 

Господ”, и т.н.; така и от ползуващите се от въпросните тайнства, съгласно реченото 

във Второзаконие, 26:3: „Днес изповядвам пред Господа, твоя Бог”, и т.н. 

 

Раздел 7. Дали при тайнствата се изискват определени думи 

 

 На седмо мяст о се постъпва тъй. Изглежда, че за тайнствата не се изискват 

определени думи. 

 1. Наистина, според Философа21

                                                 
21 Aristoteles, Periherm., 1, 16a5. 

 „думите не са същите при всички люде”. А 

спасението, което дирим чрез тайнствата, е едно и също за всички. Следователно при 

тайнствата не се изискват точно определени думи. 
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 2. Освен това думите се изискват при тайнствата, доколкото са изначално 

обозначаващи, както беше казано. Случва се обаче чрез различни думи да се 

обозначава едно и също. Следователно при тайнствата не се изискват определени 

думи. 

 3. Освен това развалата на дадена вещ променя вида й. Но някои произнасят 

думите завалено и все пак не бива да смятаме, че това възпрепятствува резултата от 

тайнствата: в противен случай необразованите и пелтеците, извършвайки 

тайнствата, често ще привнасят в тях някакъв недостатък. Следователно изглежда, че 

при тайнствата не се изискват определени думи. 

 

 Прот ивно на това е обаче, дето Господ е произнесъл точно определени думи 

при освещаването на тайнството причастяване, казвайки у Матея, 26:26: „Това е Моето 

тяло.” По същия начин възложил на учениците си да кръщават с определена словесна 

формула, заявявайки пак там, 28:19: „Идете, научете всички народи, като ги 

кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух.” 

 

 От говарям с думите, че, както беше казано, при тайнствата думите се отнасят 

като форма, а сетивните вещи са като материя. Ала във всички съставени от материя 

и форма неща началото на определеността е откъм формата, която е в някакъв 

смисъл цел и граница на материята. Затова за битието на вещта се изисква по-скоро 

определена форма, нежели определена материя: понеже определената материя се 

изисква, за да бъде тя съразмерна с определената форма. Та щом при тайнствата се 

изискват определени сетивни вещи, които се отнасят там като материя, то още 

повече при тях се изисква определена словесна формула. 

 

 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че, както твърди Августин 

на споменатото място в коментара му върху Иоана, думата действува при тайнството 

не защото я произнасяме, сиреч не съобразно външния звук: ами защото вярваме в 

нея, съобразно смисъла, който удържа вярата. Този именно смисъл е един и същ при 

всички, макар и по звученето си думите да не са едни и същи. Затова, на какъвто и 

език да бъде изказан този смисъл, тайнството се осъществява. 

 На вт орот о трябва да се отговори, че, макар и в един и същ език да се случва 

едно и също да бъде обозначавано с различни думи, все пак една от тези думи е тази, 

която людете употребяват преди всичко и най-често за обозначаване на въпросното 
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нещо. Тъкмо тази дума следва да се вземе  като значеща при тайнството. Също както 

от сетивните вещи се вземат за означаване на тайнството тези, които се използуват 

по-често  при действието, чрез което се обозначава резултатът от тайнството: 

например водата най-често се употребява от людете за умиването на тялото, чрез 

което се обозначава духовното пречистване: и поради това тъкмо вода се взема като 

материя при кръщението. 

 На т рет от о пък следва да се отвърне, че ако произнасящият завалено думите 

на тайнството прави това преднамерено, той очевидно не възнамерява да стори това, 

което прави Църквата: и така той всъщност не извършва тайнство. Ако обаче го прави 

по заблуждение или поради грешка на езика и завалеността е такава, че напълно 

отнема смисъла на казаното, той очевидно не извършва тайнството. Това става най-

вече тогава, когато завалено е произнесено самото начало на изреченото: например 

ако вместо „в името на Отца” (Patris) каже „в името на майката” (matris). Ако пък чрез 

такова завалено произнасяне смисълът не се губи напълно, тайнството все пак се 

извършва. Това се случва най-вече тогава, когато завалено е произнесен краят на 

думата: например ако някой каже patrias или filias.22

 

 Защото макар, произнесени 

завалено, тези думи да не означават нищо определено, те са приемани като 

обозначаващи нещо поради приспособеността им към обичайната словоупотреба. Ето 

защо, ако и да се променя сетивният звук, смисълът остава все същият. Казаното от 

нас относно разликата при завалеността в началото и в края на даден израз е напълно 

основателно, тъй като при нас променянето на началото на даден израз изменя 

значението, а променянето на края в повечето случаи не изменя значението. При 

гърците обаче значението се променя и съобразно началото при спрежението на 

глаголите. Така или иначе, по-голямо внимание следва да се обръща на завалеността 

на самата реч. Понеже и в единия, и в другия случай тя може да е толкова малка, че 

да не отнема смисъла на думите: и толкова голяма, че да го отнема. Само дето едното 

става по-лесно откъм началото, а другото откъм края. 

 

 

                                                 
22 Вместо Patris и Filii. 
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Раздел 8. Дали е позволено да се добавя нещо към думите, 
съставляващи формулата на тайнството23

 На осмо мяст о се постъпва тъй. Изглежда, че нищо не бива да се добавя към 

думите, съставляващи формулата на тайнството. 

 

 1. Наистина, думите на тайнството са не по-малко необходими от думите на 

Светото Писание. Ала към думите на Светото Писание не е позволено нищо да се 

добавя и нищо да се отнема от тях: понеже във Второзаконие, 4:2, е речено: „Не 

прибавяйте към това, което ви заповядвам, и не отбавяйте от него”; и в Откровението 

на Иоана, 22:18 сл.: „Свидетелствувам всекиму, който слуша пророчествените думи на 

тая книга: ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е 

писано в тая книга; и ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това 

пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота.” Следователно, както 

изглежда, спрямо формулите на тайнствата не бива да се прибавя или отнема 

каквото и да било. 

 2. Освен това думите при тайнствата се отнасят като форма, както беше казано. 

Ала при формите всяко добавяне или отнемане променя вида, също както е и при 

числата според осма книга на „Метафизика”.24

 3. Освен това, както към формулата на тайнството се изисква определен брой 

изрази, така се изисква и определена подредба на думите и последователност на 

речта. Та ако добавянето или отнемането не премахва истината на тайнството, на 

същото основание това няма да правят и пренареждането на думите или 

прекъсването при произнасянето им. 

 Оказва се, следователно, че ако някой 

прибави или отнеме от формулата на тайнството, тайнството няма да е същото. 

 

 Прот ивно на това е обаче, дето при формулите на тайнствата някои прибавят 

неща, които не биват изричани от други: латиняните например кръщават с тази 

формула: „Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух”; докато гърците 

прибягват до друга, а именно: „Кръщава се слугата Христов този и този в името на 

Отца”, и т.н. При все това и в двата случая се извършва истинно тайнство. 

Следователно при формулите на тайнствата е позволено да се добавя или отнема 

нещо. 

 

                                                 
23 Cf. Sent., IV d.3 a.2. 
24 Aristoteles, Metaphys., VIII 3, 1043b36; Thomas Aquinas, lect.3. 
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 От говарям с думите, че по повод на всички тези възможни изменения във 

формулите на тайнствата изглежда трябва да се разгледат две неща. Едното е откъм 

оногова, който произнася думите и чието намерение се изисква за тайнството, както 

ще кажем по-долу. Ето защо, ако чрез такава добавка или такова отнемане той 

възнамерява да въведе нов обряд, който не е приет от Църквата, той очевидно не 

извършва тайнството: тъй като явно не възнамерява да стори това, което върши 

Църквата. 

 Другото е откъм значението на думите. Наистина, доколкото думите при 

тайнството действуват с оглед на смисъла, който придават, както беше казано по-

горе, трябва да се види, дали чрез подобно изменение се снема дължимият смисъл на 

думите: тъй като по този начин очевидно се премахва истинността на тайнството. 

Очевидно е обаче, че ако бъде отмахнато нещо от същностното за  формулата на 

тайнството, се снема дължимият смисъл на думите: и поради това тайнството не се 

извършва. Затова Дидим заявява в „За Светия Дух”25

 Що се отнася до добавянето, случва се да бъде добавено нещо, което изопачава 

дължимия смисъл: както ако някой рече: „Кръщавам те в името на по-големия Отец и 

по-малкия Син”, както кръщавали арианите. Поради това подобна добавка премахва 

истинността на тайнството. Тя не бива премахната обаче, ако добавката не заличава 

дължимия смисъл. Без значение, дали добавката е в началото, средата или края. Така, 

ако някой каже: „Кръщавам те в името на всемогъщия Отец и на единородния Син и 

на Светия Дух Утешител”, кръщението ще е истинно. И също, ако някой рече: 

„Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, и Присноблажената Дева да ти 

помага”, кръщението ще е истинно. 

: „Ако някой опита да кръщава, 

като изпусне едно от споменатите имена”, сиреч на Отца, Сина и Светия Дух, 

„кръщението няма да бъде докрай извършено.” Ако обаче се отнеме нещо 

несъщностно от формулата, това отмахване не снема дължимия смисъл на думите, а 

значи и съвършенството на тайнството. Както във формулата на причастяването: 

„Защото това е Моето тяло”, отпадналото „защото” не снема дължимия смисъл на 

думите и поради това не пречи за съвършенството на тайнството: макар да може да 

стане така, щото пропускащият някоя дума да съгреши от небрежност или 

пренебрежение. 

 Кръщението може би няма да бъде извършено, ако кръщаващият рече: 

„Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, и на Присноблажената Дева 

                                                 
25 De Spiritu Sancto, 2 (PL 39, 1054). 
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Мария”: понеже в Първото послание до коринтяните, 1:13, е казано: „Нима Павел биде 

разпнат за вас? Или в име Павлово се кръстихте?” Но това е така, ако го разбираме в 

смисъл, че се кръщава в името на Присноблажената Дева, както и в името на 

Троицата, на която е посветено кръщението: понеже такъв смисъл би бил противен 

на истинната вяра и следователно би премахнал истинността на тайнството. Ако 

обаче добавката „и на Присноблажената Дева” се разбира не в смисъл, че името на 

Присноблажената Дева принася нещо при кръщението, ами че намесата й помага на 

кръстения да съхрани придобитата при кръщението благодат, това не премахва 

съвършенството на тайнството. 

 

 И тъй, на първот о възражение трябва да се отговори, че към думите на Светото 

Писание не бива да се добавя нищо като смисъл: но като тълкуване на Светото 

Писание много слова са добавени към него от учените мъже. Не бива да се добавят 

обаче думи, за които се казва, че допълват Светото Писание: понеже това би бил 

порокът на измамата. Същото е и когато някой твърди, че нещо е нужно за 

формулата, пък то не е такова. 

 На вт орот о трябва да се отговори, че думите се отнасят към формулата на 

тайнството на основание на обозначения от тях смисъл. Затова, ако се добавят или 

отнемат думи, които не прибавят и не отмахват нищо от дължимия смисъл, не се 

снема видът на тайнството. 

 На т рет от о пък следва да се отвърне, че  ако думите бъдат прекъснати по 

начин, та да се заличи намерението на произнасящия ги, смисълът на тайнството се 

снема, а с това и истинността му. Тя не се снема, когато прекъсването е малко и не 

заличава намерението или мисълта на произнасящия думите. Същото трябва да се 

каже и по повод пренареждането на думите. Ако то снема смисъл на речта, 

тайнството не се извършва: както се вижда при предшествуващото или следващото 

словесния знак отрицание. Ако обаче пренареждането е такова, щото смисълът на 

речта не се променя, истинността на тайнството не отпада: съответно на казаното от 

Философа26

 

, че „съществителните и глаголите означават едно и също, дори ако 

местата им бъдат разменени”.         

                                                 
26 Aristoteles, Periherm., 10, 20b1; Thomas Aquinas, lect.4. 

http://philosophymedieval.org/�

	ЩО Е ТАЙНСТВО
	Раздел 1. Дали тайнството е в рода на знака
	Раздел 2. Дали всеки знак за нещо свято е тайнство
	Раздел 3. Дали тайнството е знак само за едно нещо
	Раздел 4. Дали тайнството винаги е някаква сетивна вещ
	Раздел 5. Дали за тайнствата се изискват определени вещи
	Раздел 6. Дали за обозначаване на тайнствата се изискват думи
	Раздел 7. Дали при тайнствата се изискват определени думи
	Раздел 8. Дали е позволено да се добавя нещо към думите, съставляващи формулата на тайнството

