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ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРИ ВЪПРОС. 
ЗА ОСНОВНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ТАЙНСТВАТА, КОЙТО Е 

БЛАГОДАТТА 
 

 Сега ще разгледаме резултата от тайнствата. Първо ще говорим за основния 

резултат, който е благодатта. После и за вторичния, който е печатът. 

Във връзка с първото се пита за шест неща: 

Първо, дали тайнствата на новия закон са причина за благодатта. 

Второ, дали благодатта на тайнствата надбавя нещо към благодатта на 

добродетелите и даровете. 

Трето, дали тайнствата съдържат благодат. 

Четвърто, дали в тях има някаква сила за причиняване на благодатта. 

Пето, дали тази сила в тайнствата идва от страданието Христово. 

Шесто, дали тайнствата на стария закон са причинявали благодат. 

 

 

 

Раздел 1. Дали тайнствата са причина за благодатта1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че тайнствата не са причина за благодатта. 

 1. Наистина, очевидно не е едно и също причина и знак: понеже понятието за 

знак повече подобава да бъде отнесено към следствието. Но тайнството е знак за 

благодатта. Следователно не е причина за нея. 

 2. Освен това нищо телесно не въздействува върху духовна вещ: понеже 

„въздействуващото е по-достойно от претърпяващото въздействие”, както твърди 

Августин в дванадесета книга на „Буквално тълкуване на книгата Битие”.2

 3. Освен това собствено присъщото Богу не бива да бъде приписвано на някое 

творение. Но да причинява благодат е собствено присъщо на Бога: съгласно реченото в 

 Ала носител 

на благодатта е умът на човека, който е нещо духовно. Следователно тайнствата не са в 

състояние да причинят благодатта. 

                                                 
1 Cf. S. th., I-II q.112 a.1 ad 1; III q.62 a.6; Sent., IV d.1 q.1 a.4; d.18 q.1 a.3; De verit., q.27 a.4; In Gal., II 
lect.4; C. Gent., IV 57; Op. 5 De artic. fidei;  Quodl., XII q.10 a.1. 
2 De Gen. ad litt., XII 16. 
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Псалома, 83:12: „Господ дава благодат и слава.” Та щом тайнствата се състоят в 

някакви думи и тварни неща, те очевидно не са в състояние да причинят благодатта. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в коментара му върху Иоана3

 

, 

че кръщелната вода „докосва тялото и умива сърцето”. Ала сърцето се умива 

единствено чрез благодатта. Следователно кръщението причинява благодат: и на 

същото основание това правят и другите тайнства на Църквата. 

 Отговарям с думите, че непременно трябва да заявим, щото тайнствата на 

новия закон в някакъв смисъл причиняват благодатта. Защото е очевидно, че чрез 

тайнствата на новия закон човек се съединява с Христа: както апостолът заявява в 

Посланието до галатяните, 3:27, във връзка с кръщението: „Които в Христа се 

кръстихте, в Христа се облякохте.” Но човек не става член Христов, освен по благодат. 

 Някои твърдят обаче, че те са причина за благодатта не защото вършат нещо: 

ами защото, когато бъдат приложени тайнствата, Бог я праща в душата. И дават пример 

с онзи, който, давайки оловен денарий, получил по разпоредба на краля сто ливри: не 

защото споменатият денарий е сторил нещо за придобиването на това огромно 

богатство; ами защото това станало единствено по волята на краля. Затова и Бернар 

казва в проповедта си за Тайната вечеря4

 На ако погледнем правилно на нещата, то това не надхвърля понятието за знак. 

Защото оловният денарий не е нищо повече от знак за кралската разпоредба за него да 

се получи цяло богатство. По същия начин книгата е знак, с който се обозначава 

каноническото предание. По този начин тайнствата на новия закон не би трябвало да са 

нищо повече от знаци за благодатта: докато обаче в многобройни авторитетни 

изказвания на светците е установено, че тайнствата на новия закон не само обозначават, 

ами и причиняват благодатта. 

: „Както каноникът се овластява с книга, 

абатът с жезъл, а епископът с пръстен, така различните благодати са отнесени към 

различни тайнства.” 

  Ето защо трябва да го кажем по друг начин: че има две действуващи причини, 

основна и инструментална. Основната действува по силата на собствената си форма, на 

която се уподобява следствието: както огънят сгрява с топлината си. В този смисъл 

благодат може да причини единствено Бог: защото благодатта и не е нищо друго, освен 
                                                 
3 In Io., tr.80. 
4 Bernardus Claraevallensis, De cena Domini (PL 183, 272). 
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подобие по причастност на божествената природа: съгласно реченото във Второто 

послание на Петра, 1:4: „Дарувани са ни твърде големите и драгоценни обещания, та 

чрез тях да станете участници в божественото естество.” На свой ред инструменталната 

причина действува не по силата на собствената си форма, ами единствено доколкото 

бива задвижвана от първото действуващо. Затова следствието се уподобява не на 

инструмента, ами на първото действуващо: както леглото се уподобява не на брадвата, 

ами на изкуството, което е в ума на майстора. По този именно начин причиняват 

благодатта тайнствата на новия закон: понеже по божествено разпореждане те се 

прилагат, за да причинят в себе си благодатта. Затова Августи казва в деветнадесета 

книга на „Против Фауст”5

 

: „Всички те”, сиреч свързаните с тайнствата неща, „идват и 

си отиват: но силата”, има се предвид Божията такава, „която действува чрез тях, остава 

за постоянно.” Но инструмент собствено се нарича това, чрез което някой действува. 

Затова в Посланието до Тита, 3:5, е речено: „Спаси ни чрез банята на възраждането.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че основната причина не 

може да бъде в собствен смисъл наречена знак за следствието, включително за 

неявното, дори ако е сетивна и очевидна. А инструменталната причина, ако е явна, 

може да бъде наречена знак за неявното следствие: тъй като е не само причина, ами в 

някакъв смисъл и следствие доколкото бива задвижвана от основното действуващо. В 

този смисъл тайнствата на новия закон са едновременно причина и знаци. Затова те, 

както обикновено се казва, „правят това, което изобразяват”. От което пък става видно, 

че те в съвършена степен имат смисъла на тайнство: доколкото са отнесени към нещо 

свещено не само като знак, ами и като причина. 

 На второто трябва да се отговори, че инструментът извършва две действия: 

инструментално, при което действува не по собствената си сила, ами по силата на 

основното действуващо; и друго, вече собствено, което му подхожда съобразно 

собствената му форма; както на брадвата подобава да сече поради остротата й, а да 

прави легло – доколкото е инструмент за дърводелското изкуство. Но 

инструменталното действие не е съвършено, ако не осъществява собственото си 

действие: защото чрез сечене се получава легло. По същия начин телесните тайнства 

чрез собственото си действие, осъществявано спрямо докосваното от тях тяло, 

осъществяват инструменталното действие благодарение на божествената сила спрямо 

                                                 
5 Contra Faustum, XIX 16. 
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душата: така водата при кръщението умива тялото благодарение на собствената си 

сила, а душата – доколкото е инструмент на божествената сила: понеже от тялото и 

душата се образува едно. Този е смисълът на Августиновите думи, че „докосва тялото и 

умива сърцето”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че този аргумент се отнася до онова, 

което е причина за благодатта като основно действуващо: а това е собствено присъщо 

на Бога, както беше казано. 

 

 

Раздел 2. Дали благодатта на тайнството надбавя нещо над тази на 

добродетелите и даровете6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че благодатта на тайнството не 

надбавя нищо над тази на добродетелите и тайнствата. 

 1. Наистина, чрез благодатта на добродетелите и даровете душата придобива в 

достатъчна степен съвършенство и що се отнася до същността й, и що се отнася до 

способностите й, както става ясно от казаното във втората част на това съчинение. Ала 

благодатта е тъкмо заради съвършенството на душата. Следователно благодатта на 

тайнството няма какво да добави над тази на добродетелите и даровете. 

 2. Освен това недостатъците на душата имат за причина греховете. Но всички 

грехове в достатъчна степен се изключват чрез благодатта на добродетелите и даровете: 

тъй като няма грях, който да не противостои на някоя добродетел. Следователно 

благодатта на тайнството, която е предназначена да премахне недостатъците на душата, 

не може да надбави нищо над благодатта на добродетелите и даровете. 

 3. Освен това всяко добавяне или отнемане при формите променя вида, както е 

казано в осма книга на „Метафизика”.7

 

 Така че, ако благодатта на тайнството 

надбавяше нещо над тази на добродетелите и даровете, би следвало, че за благодат се 

говори в различни значения. И така няма да има никаква сигурност в твърдението, че 

тайнствата причиняват благодатта. 

 Противно на това е обаче, дето в случай, че благодатта на тайнството не 

надбавя нещо над тази на даровете и добродетелите, напразно ще е прилагането на 
                                                 
6 Cf. S. th., III q.72 a.7 ad 3; Sent., II d.26 a.6 ad 4; IV d.1 a.4; d.7 q.2 a.1; De verit., q.27 a.5 ad 12. 
7 Aristoteles, Metaphys., VIII 4, 212a14; Thomas Aquinas, lect.6. 
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тайнствата спрямо имащите добродетели и дарове. Само че в Божиите дела няма нищо 

напразно. Следователно се оказва, че благодатта на тайнството надбавя нещо над тази 

на добродетелите и даровете. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано във втората част на настоящото 

съчинение, разгледана сама по себе си, благодатта придава съвършенство на същността 

на душата, доколкото по причастност я уподобява на божественото битие. Та както от 

същността на душата произлизат нейните способности, така и от благодатта произлизат 

някакви съвършенства на душевните способности, наричани добродетели и дарове, 

чрез които способностите се усъвършенствуват с оглед на своите действия. Тайнствата 

обаче са предназначени за постигането на специални резултати, необходими за живота 

на християнина: така например кръщението е предназначено за духовно възраждане, 

чрез което човек умира за пороците и става член Христов; като този резултат е нещо 

особено, различно от действията на душевните способности. И на същото основание 

така е и при останалите тайнства. Така че, както добродетелите и даровете надбавят над 

благодатта в общия смисъл на думата някакво съвършенство, специално насочено към 

собствените действия на способностите, така благодатта на тайнството надбавя над 

благодатта в най-общия смисъл, но и над тази на добродетелите и даровете някаква 

божествена помощ за постигане целта на тайнството. В този именно смисъл благодатта 

на тайнството надбавя нещо над тази на добродетелите и даровете. 

 

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

добродетелите и даровете придава в достатъчна степен съвършенство на същността и 

способностите на душата с оглед на общата насоченост на действията им. С оглед на 

някакви особени резултати обаче, изисквани в живота на християнина, е нужна и 

благодатта на тайнството. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез добродетелите и даровете в 

достатъчна степен се изключват настоящите и бъдещи пороци и грехове: доколкото 

добродетелите и даровете възпрепятствуват човека да съгрешава. Що се отнася обаче 

до миналите прегрешения, които са отминали като действие, но остават като вина, 

спрямо тях на човека се предоставя специален лек чрез тайнствата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че понятието за благодат на тайнството 

се отнася към благодатта в общия смисъл на думата като вид към род. Ето защо, както 

не в различен смисъл говорим за „живо същество” само по себе си и за човека като 
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такова, така не в различен смисъл се говори за благодатта сама по себе си и за тази на 

тайнството. 

 

 

Раздел 3. Дали тайнствата на новия закон съдържат благодат8

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че тайнствата на новия закон не 

съдържат благодат. 

 1. Наистина, съдържаното очевидно е в съдържащото. Ала благодатта не е в 

тайнството: нито като в носител, тъй като носител на благодатта е не тялото, а духът; 

нито като в някакъв съд, понеже „съдът е подвижно място”, както е казано в четвърта 

книга на „Физика”9

 2. Освен това тайнствата са за това, щото чрез тях людете да постигнат благодат. 

Но благодатта като акциденция не може да преминава от носител в носител. 

Следователно не би имало никакъв смисъл в тайнствата да се съдържа благодат. 

, а на акциденцията не е присъщо да бъде в място. Следователно, 

както изглежда, тайнствата на новия закон не съдържат благодатта. 

 3. Освен това духовното не се съдържа в телесното, макар дори ако се намира в 

него: защото душата не се съдържа в тялото, ами тя го съдържа. Оказва се, 

следователно, че душата като нещо духовно няма как да се съдържа в телесното 

тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Хуго от Сен Виктор10

 

, че „бъде ли 

осветено, тайнството съдържа невидимата благодат”. 

 Отговарям с думите, че по много начини се говори за едно нещо в друго: и сред 

всички тях по два благодатта е в тайнството. Първо, като в знаци: понеже тайнството е 

знак за благодатта. Второ, като в причина. Защото, както беше казано, тайнството на 

новия закон е инструментална причина за благодатта. Поради което благодатта е в 

тайнството на новия закон, наистина не поради видовото им сходство, както 

следствието е в еднозначната нему причина; не и поради някаква собствена и 

постоянно форма, съразмерна на въпросното следствие, както следствията са в 

                                                 
8 Cf. S. th., I q.43 a.6 ad 4; Sent., I q.15 q.5 a.1; IV d.1 q.1 a.4; De verit., q.27 a.7. 
9 Aristоteles, Phys., IV 4, 212a14; Thomas Aquinas, lect.6. 
10 De sacramentis, I 9, 2. 
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нееднозначните тям причини, например както възникващите неща са в слънцето; ами 

поради някаква инструментална сила, нетрайна и незавършена в природното си битие, 

както ще стане дума по-нататък. 

 

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

намира в тайнството като в неин носител; не и като в съд, доколкото съдът е място: ами 

доколкото съд се нарича инструментът за извършването на някакво действие, съгласно 

реченото у Изекиила, 9:1: „Всеки да е със своя пагубен съд11

   На второто трябва да се отговори, че макар акциденцията да не преминава от 

носител в носител, тя все пак преминава по някакъв начин от причината през 

инструмента в носителя: като не е по един и същ начин в тях, ами във всяко от тези 

неща е според собственото му понятие. 

 в ръце.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че когато присъствува съвършено в 

дадено нещо, духовното го съдържа, а не е съдържано от него. А благодатта е в 

тайнството като нетрайна и незавършена по битието си. Затова и не е неподходящо 

твърдението, че тайнството съдържа благодатта. 

 

 

Раздел 4. Дали в тайнствата има някаква сила, която да причинява 

благодатта12

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че в тайнствата няма сила, 

която да причинява благодатта. 

 1. Наистина, причиняващата благодатта сила е сила духовна. Само че в тялото не 

може да има духовна сила: не като собствено присъща нему, понеже силата произтича 

от същността на вещта и поради това не може да я надхвърли; нито като приета от 

другаде, понеже приетото от нещо е в приемащото по мярата на последното. 

Следователно в тайнствата не може да има сила, която да причинява благодатта. 

 2. Освен това всичко съществуващо се възвежда към някакъв род на 

съществуващото и към някаква степен на благото. Ала не може да се каже в кой род на 

съществуващото ще е такава сила: както се вижда, ако се спрем на отделните случаи. 

Не може да бъде възведена и към някаква степен на благата: тъй като не е нито сред 
                                                 
11 В синодалния превод: „оръжие”, „сечиво”. 
12 Cf. S. th., III q.78 a.4; Sent., IV d.1 q.1 a.4; d.8 q.2 a.3; De verit., q.27 a.4 ad 4; Quodl., XII q.10. 
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незначителните блага, доколкото тайнствата са необходими за спасението; нито е сред 

средните, каквито са способностите на душата, бидейки естествени способности; нито 

пък е сред най-големите блага, понеже не е нито благодат, нито добродетел на ума. 

Следователно излиза, че в тайнствата няма сила, която да причинява благодатта. 

 3. Освен това, ако в тайнствата имаше такава сила, тя е причинена от тях 

единствено чрез сътворяването й от Бога. Но неподобаващо изглежда толкова 

благородно творение изведнъж да престане да съществува, щом тайнството бъде 

завършено. Следователно, както изглежда, няма в тайнствата сила, която да причинява 

благодатта. 

 4. Освен това едно и също не може да бъде в различни неща. Само че при 

тайнствата се събират различни неща, именно думи и вещи: а в едно тайнство може да 

има една само сила. Оказва се, следователно, че в тайнствата няма сила. 

 

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

коментара му върху Иоана: „Каква е тази сила на водата, та да докосва тялото и да 

умива сърцето?” И Беда13

 

 твърди, че „докосвайки я с пречистата си плът, Господ 

предал възродителна сила на водата”. 

 Отговарям с думите, че онези, според които тайнствата причиняват благодатта 

единствено като нейни придружители, смятат, че тайнството няма сила, която да 

действува за постигането на резултата от него: че има обаче сила, която придружава 

божествената сила, предизвикваща резултата от тайнството. Ала приемайки, че 

тайнството е инструментална причина за благодатта, необходимо е да допуснем и че в 

него има някаква инструментална сила, която да доведе до неговия резултат. И че тази 

сила е съразмерна с инструмента. Поради което се отнася към безусловната и 

съвършена сила на дадена вещ, както инструментът се отнася към първото 

действуващо. Защото инструментът, както беше казано, действува единствено 

доколкото е задвижван от първото движещо, което действува само по себе си. Затова 

силата на първото действуващо има постоянно и завършено битие в природата: а 

инструменталната има прехождащо от едно в друго и незавършено битие; както и 

движението е незавършено действие от действуващото върху претърпяващото 

въздействие. 

                                                 
13 In Lc., I. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че духовната сила не 

може да е в телесна вещ като пребиваваща и завършена сила, както доказва и 

въпросният аргумент. Няма пречка обаче в тялото да има инструментална духовна 

сила: тъй като тялото може да бъде задвижвано от някаква духовна субстанция за 

постигането на духовен резултат; също както в сетивния глас има някаква духовна сила 

за събуждане на човешкия интелект, доколкото тя произлиза от умопостигнатото. По 

този именно начин в тайнствата има духовна сила, която бива насочвана от Бога за 

постигането на духовен резултат. 

 На второто трябва да се отговори, че както движението, доколкото е 

незавършено действие, не е собствено в някой род, ами се възвежда към рода на 

завършеното действие, например качественото изменение – към качеството: така 

инструменталната сила , собствено казано, не е в някой род, ами се възвежда към рода и 

вида на съвършената сила. 

 На третото трябва да се отговори, че както инструменталната сила се пада на 

инструмента, доколкото той бива задвижен от основното действуващо, така и 

тайнството се сдобива с духовна сила от Христовото благословение и от прилагането 

му към тайнството от свещенослужителя. Поради което Августин отбелязва в една своя 

проповед за Богоявление14

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че както една и същата сила на 

основното действуващо се открива инструментално във всички инструменти, насочени 

към съответния резултат, тъй като те са подредени като нещо едно; така и едната и 

същата сила на тайнството е налице и в думите, и във вещите, тъй като с думи и вещи 

се извършва едно тайнство. 

: „Не е за чудене, дето твърдим, че водата, една телесна 

субстанция, съумява да пречисти душата. Тя не само го съумява, но и прониква в самия 

тайник на съвестта. Защото макар самата тя да е фина и чиста субстанция, Христовият 

благослов я прави още по-фина, така щото да проникне като лека роса в най-скритите 

места на живота ни до самите тайни на ума.” 

 

 

                                                 
14 Cf. Maximus Taurinensis, Sermones, 12. 
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Раздел 5. Дали тайнствата на новия закон имат силата си от 

страданието Христово15

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че тайнствата на новия закон нямат 

силата си от страданието на Христа. 

 1. Наистина, силата на тайнствата е причината за благодатта в душата, чрез 

която тя живее духовно. Но, както отбелязва Августин в коментара си върху Иоана16

 2. Освен това силата на тайнството изглежда да зависи от вярата: понеже по 

думите на Августин на същото място словото на Бога придава съвършенство на 

тайнството, „не защото го изричаме, ами защото вярваме в него”. Но нашата вяра се 

отнася не само до Христовото страдание, но също и до останалите тайни на 

човековостта му, а най-вече на божествеността му. Следователно, както изглежда, 

тайнствата не придобиват особена сила от страданието на Христа. 

, 

„Словото, което било в началото при Бога, оживотворява душата: а като станало плът, 

оживотворява телата”. Та тъй като страданието на Христа е свързано със Словото, 

станало плът, изглежда, че то не може да причини силата на тайнствата. 

 3. Освен това тайнствата са за оправданието на людете: съгласно реченото в 

Първото послание до коринтяните, 6:11: „Умихте се, и се оправдахте.” Но 

оправданието се приписва на възкресението: съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 4:25: „Възкръсна за наше оправдание.” Излиза, следователно, че тайнствата 

имат силата си по-скоро от възкресението на Христа, нежели от неговото страдание. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод реченото пак там, 5:14: „Подобно на 

престъплението на Адама”, и т.н., глосата пояснява: „От страната на починалия на 

кръста Христа са произтекли тайнствата, чрез които била спасена Църквата.” Така се 

оказва, че тайнствата имат силата си от страданието на Христа. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, тайнството съдействува за 

причиняването на благодатта в качеството си на инструмент. Но има два вида 

инструменти: един отделен, като тоягата; друг свързан, като ръката. Свързаният 

инструмент задвижва отделния: например ръката – тоягата. Основна действуваща 

причина за благодатта обаче е сам Бог, към когото човековостта на Христа се съотнася 
                                                 
15 Cf. S. th., III q.64 a.2 ad 2; Sent., IV d.1 q.1 a.4. 
16 In Io., tr.19. 
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като свързан инструмент, а тайнството – като отделен. Затова спасителната сила трябва 

да се разпространява от божествеността на Христа през човековостта му към самите 

тайнства. 

 А благодатта на тайнството е предназначена изглежда най-вече за две неща: за 

премахване недостатъците на предишните грехове, доколкото те прехождат като дело, 

ала остават като вина; и от друга страна да усъвършенствуват душата относно онова, 

което се отнася до богопочитанието съгласно християнския религиозен живот. От 

казаното по-горе обаче е ясно, че Христос ни е освободил от нашите грехове най-вече 

чрез страданието си, не само действено и по заслуга, но и като удовлетворение. Пак 

чрез страданието си поставил началото на християнския религиозен обряд, „като 

предаде Себе Си принос и жертва Богу”, както е речено в Посланието до ефесяните, 

5:2. Откъдето е очевидно, че тайнствата на Църквата имат силата си специално от 

страданието на Христа, чиято сила по някакъв начин се съчетава с нас чрез приемането 

на тайнствата. Като знак за това от страната на висящия на кръста Христос потекли 

кръв и вода, едната от които е свързана с кръщението, другата – с причастието, които са 

най-значимите тайнства. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Словото, което в 

началото било при Бога, оживотворява душите като основно действуващо: а плътта му 

и сторените с нея тайни съдействуват инструментално за живота на душата. А за 

живота на тялото съдействуват не само инструментално, ами донякъде и като образец, 

както беше казано по-горе. 

 На второто трябва да се отговори, че „чрез вярата Христос се е вселил в нас”, 

както е казано в Посланието до ефесяните, 3:17. Затова силата на Христа се съчетава с 

нас чрез вярата. А силата за опрощаване на греховете по особен начин е свързана със 

страданието. Ето защо людете се освобождават от греховете специално чрез вярата в 

страданието му: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:25: „Него Бог отреди 

да бъде с кръвта си умилостивна жертва.” Затова силата на тайнствата, предназначена 

за премахване на греховете, е най-вече от вярата в страданието Христово. 

 На третото пък следва да се отвърне, че оправданието се приписва на 

възкресението с оглед крайната граница, която е новостта на живота чрез благодатта. А 

на страданието се приписва с оглед на началната точка, сиреч на опрощаването на 

вината. 
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Раздел 6. Дали тайнствата на стария закон са причинявали 

благодат17

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че тайнствата на стария закон са 

причинявали благодат. 

 1. Наистина, както беше казано, тайнствата на новия закон имат действеността 

си от вярата в страданието на Христа. Ала и в стария закон има вяра в страданието на 

Христа, както и в новия: понеже „имаме същия дух на вярата”, както е речено във 

Второто послание до коринтяните, 4:13.  Следователно, както тайнствата на новия 

закон принасят благодат, така благодат са принасяли и тези на стария закон. 

 2. Освен това освещаването става единствено чрез благодатта. Но чрез 

тайнствата на стария закон людете са се освещавали: понеже в Левит, 8:31, е казано: 

„Освети ги”, сиреч Мойсей осветил Аарон и синовете му, „и одеждите му”, и т.н. 

Следователно, както изглежда, тайнствата на стария закон са принасяли благодат. 

 3. Освен това Беда отбелязва в една хомилия18

 

 следното: „В закона обрязването 

помагало за спасителното изцерение на раната от първородния грях така, както същото 

прави кръщението във времето на откровената благодат.” А кръщението принася 

благодат сега. И на същото основание останалите тайнства на закона: понеже както 

кръщението е портата към тайнствата на новия закон, така обрязването било портата 

към тайнствата на стария закон; поради което апостолът заявява в Посланието до 

галатяните, 5:3: „Свидетелствувам пак на всеки човек, който се обрязва, че той е 

длъжен да изпълни целия закон.” 

 Противно на това е обаче реченото пак там, 4:9: „Как се връщате пак към 

немощните и оскъдни стихии?”, което глосата тълкува така: „сиреч към закона, наречен 

немощен, понеже не оправдава напълно.” А благодатта оправдава съвършено. 

Следователно тайнствата на стария закон не принасяли благодат. 

 

 Отговарям с думите, че не може да се твърди, щото тайнствата на стария закон 

сами по себе си, сиреч със собствената си сила, принасят оправдаваща благодат, 

                                                 
17 Cf. S. Th., I-II q.103 a.2; III q.72 a.5 ad 3; Sent., IV d.1 q.1 a.5; d.18 q.1 a.3; De verit., q.27 a.3 ad 20; q.28 a.2 
ad 12; In Gal., II lect.4; C. Gent., IV 57; Op.5 De artic. fidei.  
18 Homiliae, II 10. 
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понеже в такъв случай не би имало необходимост от страданието на Христа, съгласно 

реченото отново там, 2:21: „Ако чрез закона е оправданието, тогава Христос напразно 

умря.” Не може обаче и да се твърди, че те са придобили силата да принасят 

оправдаващата благодат от Христовото страдание. Защото, както става ясно от 

казаното по-горе, силата на Христовото страдание се съчетава с нас чрез вярата и 

тайнствата, само че по различен начин: връзката по вяра става чрез действие на душата; 

а връзката по тайнство става чрез използуването на външни вещи. Но нищо не пречи 

това, което е по-късно по време, да придава движение още преди да е налице: както 

целта, която е по-късна по време, задвижва действуващия като нещо възприето и 

пожелано от него. Но онова, което все още го няма в природата на нещата, не задвижва 

съобразно използуването на външни вещи. Поради което действуващата причина не 

може да е по-късна по битието си във времевия ред, както такава може да е целевата 

причина. Така става очевидно, че от Христовото страдание, което е причина за 

човешкото оправдание, подобава да произлиза оправдателната сила на тайнствата от 

новия закон, не обаче и тази на тайнствата от стария. 

 И все пак чрез вярата в страданието на Христа древните отци били оправдани, 

също като нас. Но тайнствата на стария закон били някакви свидетелства отнапред, 

доколкото обозначавали страданието на Христа и резултатите от него. Така, 

следователно, става видно, че тайнствата на стария закон не са имали в себе си някаква 

сила, благодарение на която да принасят оправдаваща благодат: ами те само 

обозначавали вярата, чрез която людете били оправдани. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че древните отци са 

имали вяра в бъдещото страдание на Христа, която можело да ги оправдае, доколкото я 

били приели с душата си. А ние имаме вяра във вече претърпяното от Христа 

страдание, която може да оправдава също съобразно реалната употреба на вещите на 

тайнството, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че онова освещаване било изобразително: 

защото освещаване по отношение на тях наричаме отдаването им на богопочитание 

съгласно обряда на стария закон, който целият бил така нареден, че да изобразява 

Христовото страдание. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че за обрязването има различни мнения. 

Някои19 смятат, че чрез обрязване не се принасяла благодат, ами само се премахвали 

греховете. Ала това не може да е така: защото човек бива оправдан от греха единствено 

по благодат, съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:24: „Оправдават се 

даром, с Божията благодат.” Затова според други чрез обрязването се принасяла 

благодат, що се отнася до отстраняването на вината, но не и що се отнася до някакви 

положителни резултати. Само че и това изглежда погрешно. Защото чрез обрязването 

на момчетата се предоставяла способността да достигнат славата, която е крайният 

положителен резултат от благодатта. И освен това, според реда на формалната причина 

естествените положителни резултати идват преди лишаващите от нещо, макар че 

според реда на материалната причина е обратното: защото формата изключва 

лишеността единствено като оформя носителя. Затова други20 настояват, че 

обрязването принасяло благодат и що се отнася до положителния резултат, който е да 

станеш достоен за живот вечен: а не само че потиска похотливото въжделение, 

тласкащо ни към грях. Някога и аз мислех така.21

  

 Но ако човек се замисли по-

внимателно, ще му стане ясно, че и това не е вярно: понеже дори най-малка благодат 

може да устои на каквото и да е въжделение и да заслужи вечен живот. Ето защо по-

добре е да кажем, че обрязването е било знак за оправдаващата вяра: поради което 

апостолът заявява в Посланието до римляните, 4:11, че „знака на обрязването Авраам 

получи като печат на оправданието чрез вярата”. Затова при обрязването се принасяла 

благодат, доколкото то било знак за бъдещото страдание на Христа, както ще стане 

дума по-нататък. 

 

                                                 
19 Petrus Lombardus, Sent., IV d.1 c.9. 
20 Guillelmus Altissiodensis, Summa aurea, IV tr. De sacramentis vet. leg., c. Quid sit circumcisio. 
21 Cf. Sent., IV d.1 q.2 a.4. 
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