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ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЪПРОС. 
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТАЙНСТВАТА 

 

 Следва да говорим за необходимостта от тайнствата.  

 В тази връзка се задават четири въпроса: 

 Първо, дали тайнствата са необходими за човешкото спасение. 

 Второ, дали са необходими в състоянието преди греха. 

 Трето, дали са необходими в състоянието след грехопадението и преди Христа. 

 Четвърто, дали са необходими след Христовото пришествие. 

 

 

Раздел 1. Дали тайнствата са необходими за човешкото спасение1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че тайнствата не са необходими за човешкото 

спасение. 

 1. Наистина, в Първото послание до Тимотея, 4:8, апостолът казва: „Телесното 

упражнение за малко е полезно.” Но прибягването до тайнствата е свързано с телесното 

упражнение: доколкото тайнствата се извършват като означавания със сетивни вещи и 

думи, както беше казано. Следователно тайнствата не са необходими за човешкото 

спасение. 

 2. Освен това във Второто послание до коринтяните, 12:9, апостолът казва: 

„Стига ти Моята благодат.” Но тя не би стигала, ако тайнствата бяха необходими. 

Следователно тайнствата не са необходими за човешкото спасение. 

 3. Освен това, бъде ли положена достатъчна причина, нищо друго не изглежда 

да е необходимо за следствието. А страданието на Христа е достатъчна причина за 

нашето спасение: понеже апостолът казва в Посланието до римляните, 5:10: „Ако, 

бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, то още повече, след 

като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му.” Следователно за човешкото 

спасение не се изискват тайнствата. 

 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.2; C. Gent., III 119; IV 55 sq. 
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 Противно на това е обаче казаното от Августин в деветнадесета книга на 

„Против Фауст”2

 

: „Людете не са в състояние да се съединят в името на никоя религия, 

била тя истинска или лъжлива, ако не бъдат сбрани от някакви видими знаци или 

тайнства.” За спасението си обаче людете непременно трябва да се съединят в името на 

едната истинна религия. Следователно тайнствата са необходими за човешкото 

спасение. 

 Отговарям с думите, че тайнствата са необходими за човешкото спасение 

поради три основания. Първото трябва да бъде изведено от направата на човешката 

природа, за която е собствено присъщо чрез телесните и сетивни неща да достига до 

духовните и умопостигаемите. А божественото провидение е такова, че се грижи за 

всяко нещо съобразно мярата на неговата направа. Затова божествената мъдрост по 

подобаващ начин се притича на помощ човеку с някакви телесни и сетивни знаци, 

наричани тайнства. 

 Второто трябва да бъде изведено от положението на човека, който в 

греховността си се подчинява в чувствата си на сетивните вещи. Но лечебното средство 

трябва да бъде приложено точно там, където е болестта на човека. Затова подобавало 

Бог да предостави духовния лек на людете чрез някакви телесни знаци: понеже ако му 

бъдат представени просто духовните неща, душата му, отдадена на сетивното, не би 

могла да се привърже към тях. 

 Третото трябва да бъде изведено от човешките занимания, насочени най-вече 

към телесното. Та за да не бъде човеку непоносимо, ако трябва напълно да се въздържа 

от телесни действия, нему са предложени телесни упражнения при тайнствата, които се 

вършат в името на спасението, за да се избегнат по този начин суеверните упражнения, 

състоящи се в кланянето на демони, както и всякакви вредоносни неща, състоящи се в 

греховните действия. 

 Така чрез установяването на тайнствата човек бива възпитан по подобаващ за 

природата му начин чрез сетивни неща; смирява се, разпознавайки себе си като 

подвластен на телесното, поради което му се помага пак чрез телесни знаци; и се 

предпазва дори от телесни вреди чрез спасителните извършвания на тайнствата. 

 

                                                 
2 Contra Faustum, XIX 11. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че телесното упражнение, 

именно доколкото е телесно, не е много полезно. Само че това чрез прибягването до 

тайнствата не е чисто телесно, ами е в някакъв смисъл и духовно: именно чрез 

означаването и причинността. 

 На второто трябва да се отговори, че Божията благодат е достатъчна причина 

за човешкото спасение. Ала Бог праща благодат на людете според подобаващата тям 

мяра. Затова те имат нужда от тайнствата за постигането на благодатта.  

 На третото пък следва да се отвърне, че Христовото страдание е достатъчна 

причина за човешкото спасение. От което обаче не следва, че за него не са необходими 

тайнствата: понеже те въздействуват по силата на Христовото страдание и страданието 

на Христа по някакъв начин се свързва с людете чрез тайнствата, съгласно реченото от 

апостола в Посланието до римляните, 6:3: „Всички ние, които се кръстихме в Христа 

Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме.” 

 

 

Раздел 2. Дали тайнствата са били нужни на човека преди греха3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че преди грехопадението 

тайнствата са били нужни на човека. 

 1. Понеже, както беше казано, тайнствата са необходими на човека за постигане 

на благодатта. Ала и в състоянието си на невинност човекът е имал нужда от благодат: 

както беше установено в първата част на това съчинение. Следователно тайнствата са 

били необходими и в онова състояние. 

 2. Освен това тайнствата подобават човеку съобразно направата на човешката 

природа, както беше казано. Ала човешката природа е една и съща преди и след греха. 

Следователно изглежда човек да е имал нужда от тайнства и преди греха. 

 3. Освен това бракът е някакво тайнство: съгласно реченото в Посланието до 

ефесяните, 5:32: „Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата.” Само че 

бракът е бил постановен преди греха, както четем в Битие, 2:22 сл. Следователно 

тайнствата са били необходими на човека преди греха. 

 

                                                 
3 Cf. Sent., II d.23 q.2 a.1; IV d.1 q.1 a.2. 
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 Противно на това е обаче, дето лек е нужен единствено на болния: съгласно 

реченото у Матея, 9:12: „Здравите нямат нужда от лекар.” А тайнствата са един вид 

духовни лекове, прилагани срещу раните на греха. Следователно те не са били 

необходими преди греха. 

 

 Отговарям с думите, че в състоянието на невинност тайнствата не са били 

необходими. Като основание за това може да бъде посочена праведността на онова 

състояние, при което по-висшето е господствувало над по-низшето и по никой начин не 

е зависело от последното: защото както умът се повинувал Богу, така нему пък се 

повинували по-низшите части на душата, а тялото на свой ред – на душата. Противно 

на този ред би било душата да се усъвършенствува било по знание, било по благодат 

чрез нещо телесно: както става при тайнствата. Затова в състоянието на невинност 

човекът не е имал нужда от тайнства не само доколкото тайнствата служат като 

лекарство срещу греха, но и доколкото служат за усъвършенствуване на душата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че човекът се е нуждаел 

от благодат в състоянието си на невинност: но не за да я постигне чрез някакви сетивни 

знаци, ами духовно и незримо. 

 На второто трябва да се отговори, че природата на човека е една и съща преди 

и след греха: само че не е едно и също състоянието на тази природа. Защото след греха 

душата, дори в най-висшата си част, има нужда да приеме нещо от сетивните вещи, за 

да се усъвършенствува: което в предишното състояние на човека не е било необходимо. 

 На третото пък следва да се отвърне, че бракът е бил установен в състоянието 

на невинност, ала не като тайнство, а като естествено задължение. Вследствие на това 

той обозначавал нещо в бъдещето между Христа и Църквата: както и всичко останало 

изобразявало отнапред Христа. 
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Раздел 3. Дали след греха и преди Христа е трябвало да има 

тайнства4

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че след греха и преди Христа не е 

трябвало да има тайнства. 

 1. Наистина, беше казано, че чрез тайнствата Христовото страдание се свързва с 

людете: така че то се отнася към тайнствата като причина към следствие. Ала 

следствието не предхожда причината. Следователно тайнства не би трябвало да е имало 

преди пришествието на Христа. 

 2. Освен това тайнствата трябва да съответствуват на състоянието на човешкия 

род: както се вижда от думите на Августин в деветнадесета книга на „Против Фауст”.5

 3. Освен това, колкото по-близо е дадено нещо до съвършеното, толкова повече 

трябва да му се уподоби. Ала съвършенството на човешкото спасение е постигнато чрез 

Христа, по-близки до когото са били тайнствата на стария закон, нежели тези преди 

закона. Следователно те би трябвало да са сходни с Христовите тайнства. Само че 

очевидно е точно обратното, доколкото свещеничеството на Христа се проповядва като 

такова, което ще бъде „по чина Мелхиседеков, а не по чина Ааронов”, както е речено в 

Посланието до евреите, 7:11. Следователно не е подобавало тайнствата да бъдат 

разпоредени преди Христа. 

 

Но състоянието на човешкия род не се е изменило между греха и изправянето му чрез 

Христа. Следователно и тайнствата не би трябвало да се променят така, че освен 

тайнствата на природата да се установят и други такива в Мойсеевия закон. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в деветнадесета книга на 

„Против Фауст”6

 

, че „първите тайнства, чествувани и спазвани по закона, са 

предвещавали пришествието на Христа”. Но за човешкото спасение е било необходимо 

пришествието на Христа да бъде предвещано. Следователно необходимо е било да 

бъдат разпоредени някакви тайнства преди Христа. 

 Отговарям с думите, че тайнствата са необходими за човешкото спасение, 

доколкото са някакви сетивни знаци за невидимите неща, чрез които се освещава 

                                                 
4 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.2. 
5 Contra Faustum, XIX 16 sq. 
6 Ibid., XIX 13. 
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човекът. След греха обаче никой не може да бъде свят, освен чрез Христа, „Когото Бог 

отреди с кръвта Си да бъде умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята 

правда, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдаващ вярващия в Иисуса” (Рим., 

3:25 сл.). Затова и преди пришествието на Христа е трябвало да има някакви зрими 

знаци, чрез които за човека отнапред да бъде засвидетелствувано бъдещото пришествие 

на Спасителя. Тези знаци се наричат тайнства. Така става ясно, че преди пришествието 

на Христа непременно е трябвало да бъдат установени някакви тайнства. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христовото страдание 

е целевата причина на старите тайнства: които са установени тъкмо за да го обозначат. 

Само че целевата причина предшествува не по време, а само с оглед намерението на 

извършителя. Поради което не е неподобаващо да е имало някакви тайнства преди 

Христа. 

 На второто трябва да се отговори, че състоянието на човешкия род след греха 

и преди Христа може да се разглежда по два начина. От една страна, от гледна точка на 

вярата. Така то е останало винаги едно и също: тъй като людете са били оправдавани 

именно чрез вярата в бъдното пришествие на Христа. От друга страна то може да бъде 

разглеждано с оглед усилването и отслабването на греха, както и с оглед изявеното 

познание за Христа. Защото с течение на времето грехът започнал по-силно да 

господствува в човека, дотам, че разумът му бил омрачнен от греха и за да живее 

праведно вече не му били достатъчни предписанията на природния закон, ами е станало 

нужно предписанията да му бъдат определени и записани в закон; а заедно с тях и 

тайнства на вярата. С течението на времето при това е било нужно още по-явно да бъде 

изразено познанието за вярата: понеже според Григорий7

 На третото пък следва да се отвърне, че тайнството Мелхиседеково повече 

прилича на тайнството от новия закон по материята си: доколкото именно „изнесе хляб 

 „с течение на времето 

нараствало и познанието за Бога”. Ето защо в стария закон е трябвало да бъдат 

определени и някакви тайнства на вярата в бъдното пришествие на Христа; които се 

отнасят към тези преди закона като нещо определено спрямо неопределеното; тъй като 

преди закона не било точно определено, до кои тайнства е длъжен да прибягва човек, 

както това станало чрез закона. Това било необходимо и поради омрачняването на 

природния закон, и за да стане по-определено значението на вярата. 

                                                 
7 Gregorius Magnus papa, In Ez., II hom.4. 
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и вино”, както четем в Битие, 14:19, също както и тайнството в новия закон се извършва 

чрез принасяне на хляб и вино. Тайнствата от Мойсеевия закон пък повече приличат на 

обозначеното чрез тайнството нещо, именно страданието Христово: както се вижда да е 

при пасхалния агнец и други подобни. Това става, за да не би, ако с течение на времето 

видът на тайнствата остане един и същ, да излезе, че това е продължение все на същото 

тайнство. 

 

 

Раздел 4. Дали след Христа е трябвало да има някакви тайнства8

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че след Христа не е трябвало 

да има никакви тайнства. 

 1. Наистина, с прихождането на истината трябва да отпадне образът. Но 

„благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа”, както е речено у Иоана, 1:17. 

Та щом тайнствата са знаци или образи на истината, излиза, че след страданието 

Христово не би трябвало да има тайнства. 

 2. Освен това тайнствата се състоят в някакви елементи, както се вижда от 

казаното. Ала апостолът заявява в Посланието до галатяните, 4:3 сл., че „докле бяхме 

невръстни, бяхме поробени под стихиите на света”: а сега „когато се изпълни времето”, 

не сме вече невръстни. Следователно, както изглежда, не бива да служим Богу с 

елементите на този свят, прибягвайки до телесните тайнства. 

 3. Освен това „у Бога няма изменение, нито сянка от промяна”, както е речено у 

Иакова, 1:17. Само че промяна на божествената воля изглежда да е налице, когато тя 

предоставя на людете едни тайнства за освещаване по времето на благодатта, а други 

преди Христа. Следователно се оказва, че след Христа не би трябвало да бъдат 

установявани други тайнства. 

 

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

деветнадесета книга на „Против Фауст”, че тайнствата на стария закон „са заличени, 

понеже са изпълнени: и са установени други, по-големи по сила, по-добри и полезни, 

по-лесни за изпълнение, по-малко на брой”. 

 

                                                 
8 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.2; d.2 q.1 a.4; C. Gent., IV 57. 
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 Отговарям с думите, че както древните отци са спасени чрез вярата в 

пришествието на Христа, така и ние се спасяваме чрез вярата си във вече родения и 

дошъл Христос. Тайнствата обаче са някакви знаци, отнапред свидетелствуващи за 

вярата, чрез която човек бива оправдан. Ала с различни знаци трябва да бъдат 

обозначени бъдещето, миналото и настоящето: защото пак според Августин на същото 

място „едно и също нещо се означава по един начин, когато предстои да бъде 

направено, а по друг – когато е направено: както думите „ще страда” (passurus) и 

„страдал е” (passus) не звучат по един и същ начин.” Затова в новия закон трябва да има 

други тайнства, с които да се обозначи станалото с Христа, различни от тайнствата на 

стария закон, с които се предвещавало бъдещето. 

 

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

Дионисий в пета глава на „За църковната иерархия”9

 На второто трябва да се отговори, че в Посланието до галатяните, 4:9, 

апостолът нарича тайнствата на стария закон „немощни и оскъдни стихии”, понеже те 

нито съдържали, нито водели до благодат. Затова използуващите тези тайнства 

служили според апостола Богу „под стихиите на света”: тъй като тези неща не били 

нищо друго, освен световни елементи. А нашите тайнства съдържат и причиняват 

благодат. Следователно аргументът не се отнася до тях. 

, състоянието на новия закон е по 

средата между това на стария закон, чиито образи се изпълват в новия, и това на 

славата, в която всяка истина ще се прояви съвършено и без покривало. Затова тогава 

няма да има тайнства. Сега обаче, докато „виждаме смътно като през огледало”, както е 

речено в Първото послание до коринтяните, 13:12, непременно трябва да стигаме до 

духовното чрез някакви сетивни знаци. Което е свързано с понятието за тайнствата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както за домовладиката не се казва, че 

променя волята си, понеже предписва различни неща на семейството си с оглед 

различните времена, а не едно и също за зимата и за лятото; така не изглежда у Бога да 

е настъпила промяна, понеже постановил едни тайнства след пришествието Христово, а 

други по време на закона; защото последните са пригодни да изобразят отнапред 

благодатта, а първите са пригодни да я покажат като настояща.      

 

                                                 
9 Eccl. hier., V 1, 2. 
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