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ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ДРУГИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ТАЙНСТВАТА, КОЙТО Е ПЕЧАТЪТ 

 

 Идва ред да говорим за другия резултат от тайнствата, който е печатът. 

 Относно него се задават шест въпроса: 

 Първо, дали тайнствата причиняват някакъв отпечатък в душата. 

 Второ, какво представлява този печат. 

 Трето, чий е той. 

 Четвърто, в какво е като в носител. 

 Пето, дали е неотстраним. 

 Шесто, дали всички тайнства поставят печата. 

 

 

Раздел 1. Дали тайнствата поставят някакъв печат в душата1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че тайнствата не поставят никакъв печат в душата. 

 1. Наистина, „печат” (character) изглежда да означава някакъв отличителен знак. 

Но отличаването на членовете Христови става по вечно предопределение, което полага 

нещо не в предопределения човек, ами единствено в предопределящия Бог, както беше 

установено в първата част на това съчинение: защото във Второто послание до 

Тимотея, 2:19, е речено: „Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат: 

позна Господ Своите.” Следователно тайнствата не поставят печат в душата. 

 2. Освен това печатът е отличителен знак. А знакът, според Августин във втора 

книга на „За християнското учение”2

 3. Освен това, както чрез тайнствата на новия закон вярващите се отличават от 

неверниците, така това става и чрез тайнствата на стария закон. Само че тайнствата на 

стария закон не поставяли никакъв печат: затова и те са наречени от апостола в 

, е „това, което освен вида, който представя на 

сетивата, дава да се познае и още нещо”. Но в душата няма такова нещо, което да 

представя каквото и да било на сетивата. Следователно, както изглежда, тайнствата не 

поставят никакъв печат в душата. 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.1 d.4 q.1 a.1; a.4; Op.5 De artic. fidei.  
2 De doctr. christ., II 1.  
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Посланието до евреите, 9:10, „изправители на плътта”. Следователно очевидно това не 

правят и тайнствата на новия закон. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола във Второто послание до 

коринтяните, 1:21 сл.: „Тоя, Който ни помаза, е Бог; той ни и запечата и даде залога на 

Духа в сърцата ни.” Но отпечатъкът придава не нещо друга, а някакво значение. 

Следователно чрез тайнствата Бог изглежда да е положил върху нас своя печат. 

 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното по-горе, тайнствата на 

новия закон са предназначени за две неща: те именно са лек срещу греховете и 

усъвършенствуват душата по отношение на свързаното с богопочитането съобразно 

християнския обряд. Но който се посвети на нещо определено, обикновено го означава 

по някакъв начин: както в древността воините, постъпвайки във войската, имали обичая 

да си поставят някакви знаци по тялото, тъй като са посветили себе си на нещо телесно. 

Ето защо, понеже чрез тайнствата людете посвещават себе си на нещо духовно, 

свързано с почитането на Бога, вярващите е редно да обозначат себе си чрез някакъв 

духовен знак. Затова Августин отбелязва във втора книга на „Против Пармениан”3

 

: 

„Ако отказалият да се сражава страхливец, боейки се да не загуби воинския знак на 

тялото си, тича да измоли снизходителността на императора и, след като я изпроси и му 

бъде простено, се втурва в битката: то нима, след като човекът е освободен и поправен, 

онзи печат ще бъде повторно положен, а няма по-скоро да бъде признат и одобрен? И 

нима християнските тайнства са по-нетрайни от онзи телесен белег?” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че верните на Христа са 

отличени с наградата на бъдещата слава чрез знака на божественото предопределение. 

Ала на подобаващите за настоящата Църква действия те биват посветени чрез някакъв 

духовен знак, който ги означава и който се нарича печат. 

 На второто трябва да се отговори, че поставеният в душата печат има смисъла 

на знак, доколкото се отпечатва чрез сетивно тайнство: понеже кръщелния си печат 

човек получава, когато бъде умит в сетивна вода. В същото време обаче печат или знак 

можем да  наречем по подобие всяко нещо, което оприличава или различава едно от 

                                                 
3 Contra Parmenianum, II 13. 
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друго, дори ако то не е сетивно: както според апостола в Посланието до евреите, 1:3, 

Христос е наречен „образ” или „печат на субстанцията на Отца”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, 

тайнствата на стария закон не са имали в себе си силата да доведат до някакъв духовен 

резултат. Затова в тях не се изисквал духовен печат, ами било достатъчно телесното 

обрязване, наречено от апостола в Посланието до римляните, 4:11, „знак”. 

 

 

Раздел 2. Дали печатът е духовна сила4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че печатът не е духовна сила. 

 1. Наистина, „печат” ще рече „образ”: поради което в Посланието до евреите, 

1:3, където се казва: „образ на Неговата субстанция”, на гръцки вместо „образ” е 

употребено „печат”. Но образът е от четвъртия вид качество; и така се различава от 

силата, която е от втория вид качество. Следователно печатът не е духовна сила. 

 2. Освен това във втора глава на „За небесната иерархия”5

 3. Освен това някои определят печата така: „Печатът е свещен знак за 

споделеността на вярата и за светото разпореждане, дадено от свещеноначалник.” Но 

знакът е в рода на отношението, не в този на силата. Следователно печатът не е духовна 

сила. 

 Дионисий пише, че 

„божественото блаженство прави причастно на себе си стремящото се” към 

блаженство, „и му предава причастността си чрез собствената си светлина като някакъв 

знак”. Така излиза, че печатът е някаква светлина. Само че светлината се отнася по-

скоро към третия вид качество. Следователно печатът не е сила, която очевидно се 

отнася към втория вид качество. 

 4. Освен това силата има смисъла на причина и начало: както се вижда от пета 

книга на „Метафизика”.6

 

 А знакът, който се полага в определението за печат, се отнася 

по-скоро до понятието за следствие. Следователно печатът не е духовна сила. 

 Противно на това е обаче казаното от Философа във втора книга на „Етика”7

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

: 

„Три неща има в душата: сила, предразположение и страст.” Но печатът не е страст: тъй 

5 Eccl. hier., II 3, 4. 
6 Aristoteles, Metaphys., V 4, 1019a15; Thomas Aquinas, lect.14. 
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като страстта отминава бързо, а печатът е незаличим, както ще видим по-нататък. По 

същия начин той не е и предразположение. Понеже няма такова предразположение, 

което да е и към доброто, и към злото. А печатът е и за едното, и за другото: тъй като 

едни го използуват за добро, а други за зло. Което не се случва при 

предразположенията: понеже никой не злоупотребява с предразположението към 

добродетел и никой не използува за добро предразположението към злина. 

Следователно остава печатът да е сила. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, тайнствата на новия закон полагат 

печата, доколкото чрез тях се посвещаваме на богопочитанието съгласно обряда на 

християнската религия. Затова Дионисий на същото място в „За църковната иерархия” 

заявява „Бог предава чрез някакъв знак причастността си на пристъпващия към него”, а 

сетне добавя: „правейки го божествен и споделящ божествените дарове”. А 

богопочитането се състои или в приемането на нещо божествено, или в отдаването му. 

И за двете тези неща се иска някаква сила: защото за да се даде нещо на другите, е 

нужна действена сила; а за да се приеме нещо от тях, се иска способност за 

претърпяване. Затова печатът предполага някаква духовна сила, насочена към 

свързаните с богопочитането неща. 

 Трябва да се знае обаче, че тази духовна сила е инструментална: както по-горе 

същото беше казано за силата в тайнствата. Да имат обаче печата на тайнството 

подобава на богослужителите: а служителят е един вид инструмент, както отбелязва 

Философът в първа книга на „Политика”.8

 

 Ето защо, както силата, налична в 

тайнството, не е сама по себе си в род, ами се свежда към някакъв род, тъй като е нещо 

неустойчиво и незавършено; така и печатът не е собствено в род или вид, ами се свежда 

към втория вид качество. 

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

фигура е някакво ограничаване на количеството. Поради което, собствено казано, то е 

единствено при сетивните неща: а към духовните се прилага метафорично. Но дадено 

нещо попада в определен род или вид единствено чрез онова, което се предицира за 

него в собствен смисъл. Затова печатът не може да е в четвъртия вид качество: макар 

някои да го поставяли там. 
                                                                                                                                                         
7 Id., Ethic., II 5, 1105b20; Thomas Aquinas, lect.5. 
8 Id., Polit., I 2, 1253b30; Thomas Aquinas, lect.2. 
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 На второто трябва да се отговори, че в третия вид качество има единствено 

сетивни свойства или качества. А печатът не е сетивна светлина. Така че той не е в 

третия вид качество, както твърдели някои. 

 На третото трябва да се отговори, че отношението, което се внася в 

названието за знака, трябва да се основава на нещо. Само че отношението на този знак, 

какъвто е печатът, не може да се основава непосредствено на същността на душата: 

понеже тогава би бил присъщ на всяка душа по природа. Затова в душата трябва да се 

положи нещо, на което да се основава въпросното отношение. И то е същността на 

печата. Затова не е нужно той да е в рода на отношението, както смятали някои. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че печатът има смисъла на знак 

благодарение съотнесеността си със сетивното тайнство, което го полага. Но разгледан 

сам по себе си, той има смисъла на начало по вече споменатия в аргумента „против” 

начин. 

 

 

Раздел 3. Дали печатът на тайнството е печатът Христов9

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че печатът на тайнството не е 

печатът Христов. 

 1. Наистина, в Посланието до ефесяните, 4:30, е речено: „Не оскърбявайте 

Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани.” Но запечатването се съдържа в понятието 

за печат. Следователно печатът на тайнството следва да се припише по-скоро на Светия 

Дух, нежели на Христа. 

 2. Освен това печатът има смисъла на знак. Той обаче е знак за благодатта, която 

се принася чрез тайнството. Но благодатта се влива в душата от цялата Троица: поради 

което в Псалома, 83:12, е речено: „Господ дава благодат и слава.” Следователно излиза, 

че печатът на тайнството не бива специално да се приписва на Христа. 

 3. Освен това човек получава печат, за да бъде отличен с него от останалите. Но 

отличаването на светците от останалите става чрез боголюбието, което „единствено 

различава синовете на царството Божие от синовете на погибелта”, както е казано от 

Августин в петнадесета книга на „За Троицата”10

                                                 
9 Cf. Sent., IV d.4 q.1 a.2 sqq. 

: поради което за последните в 

Откровението на Иоана, 13:16 сл., е казано, че носят „белега на звяра”. Ала 

10 De Trinitate, XV 18. 
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боголюбието се приписва не на Христа, ами по-скоро на Светия Дух, съгласно реченото 

в Посланието до римляните, 5:5: „Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения 

нам Дух Светий”; или на Отца, съгласно реченото във Второто послание до 

коринтяните, 13:13: „Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа и любовта на Бога.” 

Оказва се, следователно, че печатът на тайнството не бива да се приписва на Христа. 

 

 Противно на това е обаче, дето някои11

 

 определят печата така: „Печатът е 

отличителен знак, поставен в разумната душа от вечния печат, като образ, обозначаващ 

тварната троица чрез създаващата и възсъздаваща Троица и отличаващ от 

непридобилите този образ съгласно състоянието на вярата.” Но вечният печат е самият 

Христос: съгласно казаното в Посланието до евреите, 1:3: „Христос е сияние на славата 

и образ” или печат „на Божията субстанция.” Следователно се оказва, че печатът трябва 

да бъде приписан собствено на Христа. 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното по-горе, печатът 

собствено е знак, чрез който нещо бива означено като насочено към дадена цел: както 

печат се поставя върху денария, използуван в размяната, и както воините получават 

някакъв знак като посветени на войската. Вярващият човек обаче се посвещава на две 

неща. Първо и основно, на наслаждаването на славата. За това людете биват 

обозначени чрез печата на славата: съгласно реченото у Иезекиила, 9:4: „Тури знак по 

челата на людете, които скърбят, които въздишат”; и в Откровението на Иоана, 7:3: „Не 

повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на 

рабите на нашия Бог.” 

 На второ място някои вярващи се посвещават да приемат или предават на други 

онова, което се отнася до богопочитанието. За това собствено е предназначението на 

печата на тайнството. Но целият обряд на християнската религия произлиза от 

свещенството на Христа. Затова е очевидно, че печатът на тайнството е специално 

печат на Христа, на чието свещенство вярващите се уподобяват съобразно печатите на 

тайнствата, които не са и нищо друго, освен някакви причастности на свещенството 

Христово, произлезли от самия Христос. 

 

                                                 
11 Albertus Magnus, Sent., IV d.6 a.4. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че на това място 

апостолът говори за уподобяването, съобразно което човек се посвещава на бъдещата 

слава, постигана по благодат. Тя се приписва на Светия Дух, доколкото Бог от любов 

ни предоставя нещо, отнасящо се към понятието за благодат: а Светият Дух е любовта. 

Затова в Първото послание до коринтяните, 12:4, е речено: „Има различни дарби, ала 

Духът е един и същ.” 

 На второто трябва да се отговори, че печатът на тайнството е нещо реално по 

отношение на външното тайнство: и е тайнство по отношение на крайния резултат. 

Затова дадено нещо може да бъде приписано на печата по два начина. От една страна, 

според понятието за тайнство. В този смисъл печатът е знак за невидимата благодат, 

която се принася в тайнството. От друга страна, според понятието за печат. В този 

смисъл печатът е знак и изобразител на някой началник, у когото пребивава 

авторитетът на онова, на което човек се е посветил: така воините, посветили себе си на 

битките, са обозначени със знака на водача, посредством който знак те по някакъв 

начин се оприличават с него. По този именно начин посветилите себе си на 

християнското почитание, чийто създател е Христос, приемат печата, чрез който се 

уподобяват на Христа. Поради което той е собствено Христов печат. 

 На третото пък следва да се отвърне, че чрез печата единият се отличава от 

другия с оглед на някаква цел, към която се е насочил приелият печата: както беше 

казано по повод воинския печат, чрез който при битката се отличават воинът на краля 

от вражеския воин. По същия начин печатът на вярващите е този, по който вярващите в 

Христа  се отличават от слугите на дявола било по отношение на вечния живот, било по 

отношение на почитането на сегашната Църква. Първото от които става чрез 

боголюбие и благодат, както отбелязва и възражението: а второто става чрез печата на 

тайнството. Поради което и под белега на звяра може да се подразбира, по 

противопоставяне, било упоритата злост, чрез която някои си заработват вечно 

наказание; било изповядването на нередно почитание. 
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Раздел 4. Дали печатът има за носител душевните способности12

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че печатът няма за носител 

душевните способности. 

 1. Наистина, печатът, както се казва, разполага към благодат. Ала благодатта 

има за носител същността на душата, както беше казано във втората част на това 

произведение. Следователно печатът изглежда да е в същността на душата, а не в 

способностите й. 

 2. Освен това способността на душата е като че ли носител единствено на 

предразположението или разположеността. Но печатът, както беше отбелязано по-горе, 

е не предразположение или разположеност, ами сила: чийто носител е тъкмо същността 

на душата. Следователно излиза, че печатът има за свой носител не душевната 

способност, ами по-скоро същността на душата. 

 3. Освен това способностите на разумната душа се делят на познавателни и 

такива на влечението. Не може да се твърди обаче, че печатът е единствено в 

познавателната способност, нито пък че е само във влечението: понеже е отреден не 

само за познание и не само за влечение. По същия начин обаче не може да се твърди и 

че е в двете: тъй като една и съща акциденция не може да е в различни носители. 

Следователно, както изглежда, печатът има за свой носител не способност на душата, 

ами по-скоро нейната същност. 

 

 Противно на това е обаче, дето съгласно приведеното по-горе определение 

печатът се полага върху разумната душа „по образ”. А душата е образ на Троицата 

според способностите си. Следователно печатът е в душевните способности. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, печатът е знак, чрез който душата 

се обозначава за приемането или предаването на други нещата, свързани с 

богопочитанието. А богопочитанието се осъществява в някакви действия. Към 

действията обаче са насочени собствено способностите на душата, докато същността е 

насочена към битието. Затова печатът има за свой носител не същността на душата, ами 

нейната способност. 

 

                                                 
12 Cf. Sent., IV d.4 q.1. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че носителят се приписва 

на дадена акциденция съобразно онова, към което разполага най-непосредствено: а не 

съобразно онова, към което разполага отдалеч и непряко. Печатът обаче разполага 

пряко и непосредствено към нещата, свързани с богопочитанието: и тъй като те не 

стават пригодни без помощта на благодатта, понеже по думите на Иоана, 4:24: „тия, 

които се покланят Богу, трябва да се покланят с дух и с истина”; Бог щедро раздава 

благодатта си на приелите печата, за да изпълнят те с достойнство онова, на което са се 

посветили. Затова на печата по-скоро следва да се припише носител съобразно 

действията, свързани с богопочитанието, нежели съобразно понятието за благодатта. 

 На второто трябва да се отговори, че същността на душата е носител на 

природната сила, произлизаща от същността като начало. Тази сила обаче не е печатът: 

ами той е някаква духовна сила, прихождаща отвън. Поради което, както същността на 

душата, чрез която се осъществява естественият живот на човека, бива 

усъвършенствувана чрез благодатта, чрез която душата живее духовно; така 

природната сила на душата бива усъвършенствувана чрез духовна сила, каквато е 

печатът. Защото предразположението и разположеността са свързани със способността 

на душата, доколкото са насочени към действията, чиито начала са душевните 

способности. На същото основание всичко свързано с действие трябва да бъде 

приписано на способността. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, печатът е 

насочен към свързаните с богопочитането неща. Което е един вид засвидетелствуване 

на вярата чрез външни знаци. Затова печатът трябва да е в познавателната способност 

на душата, в която е вярата. 

 

 

Раздел 5. Дали печатът е незаличим в душата13

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че печатът не е незаличим в душата. 

 1. Наистина, колкото по-съвършена е една акциденция, толкова по-здраво се 

държи тя. Но благодатта е по-съвършена от печата: тъй като печатът се отнася към 

благодатта като към крайна цел. Ала благодатта се губи чрез греха. Следователно още 

повече печатът. 

                                                 
13 Cf. S. th., III q.66 a.9; q.82 a.8; Sent., IV d.4 q.1 a.3; In Rom., VII lect.1. 
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 2. Освен това чрез печата човек посвещава себе си на богопочитанието, както 

беше казано. Ала някои преминават от богопочитание към противоположното почитане 

на други неща, отстъпвайки от вярата. Следователно изглежда, че тези губят печата на 

тайнството. 

 3. Освен това с отпадането на целта отпадат и водещите към нея средства, в 

противен случай те биха се оказали напразни: например след възкресението няма да 

има брак, тъй като ще отпадне детераждането, заради което е бракът. Но външното 

почитание, заради което е печатът, няма да остане в родината, в което нищо няма да 

става образно, ами всичко ще е чиста истина. Следователно печатът на тайнството няма 

да остане за постоянно в душата. Така че той не е незаличим в нея. 

 

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

книга на „Против Пармениан”: „Християнските тайнства не са по-нетрайни от онзи 

телесен белег.” Но воинското клеймо не се полага повторно, ами бива „признато и 

одобрено” у оногова, комуто императорът е простил провинението. Следователно и 

печатът на тайнството не може да бъде изличен. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, печатът на тайнството е един вид 

причастност в свещенството на Христа от страна на вярващите в него: та както Христос 

има пълната духовна свещеническа власт, така и вярващите в него да му се уподобят, 

причастявайки се към някаква духовна власт спрямо тайнствата и свързаните с 

богопочитанието неща. Затова на Христа не подобава да има печат: ами 

свещеническата му власт се отнася към печата като нещо пълно и съвършено към 

някаква причастност към него. Но свещенството на Христа е вечно: съгласно реченото 

в Псалома, 109:4: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.” Оттук и всяко 

освещаване, което става чрез неговото свещенство, е постоянно, така че осветеното 

остава такова. Това е видно дори при неодушевените вещи: доколкото освещаването на 

църквата или олтара остава завинаги, стига църквата да не бъде разрушена. Та щом 

душата е носител на печата в разумната си част, както беше казано; то очевидно е, че 

както интелектът е постоянен и неразрушим, така и печатът остава незаличим в душата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по един начин в 

душата е благодатта, а по друг начин в нея е печатът. Благодатта е в душата като 

някаква форма, имаща пълното си битие в нея: докато печатът е в душата като някаква 
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инструментална сила, както беше казано. Пълната форма обаче е в носителя съобразно 

направата на последния. И тъй като, докато е по пътя, душата е променлива с оглед на 

свободното си произволение, благодатта е налична в нея променливо. А 

инструменталната сила по-скоро се съотнася с основното действуващо. Поради което и 

печатът е незаличим в душата, не заради съвършенството си, ами заради 

съвършенството на Христовото свещенство, от което произлиза печатът като някаква 

инструментална сила. 

 На второто трябва да се отговори, че пак на същото място Августин споменава, 

щото „дори отстъпниците, както виждаме, не биват лишени от кръщението си и не 

биват повторно кръщавани, когато чрез покаяние се завърнат към вярата; поради което 

се смята, че то не може да бъде изгубено”. Това е така именно защото печатът е 

инструментална сила, както беше казано: а дадено нещо е инструмент в смисъл, че бива 

задвижвано от друго, а не движи самото себе си, което е присъщо на волята. Ето защо, 

колкото и волята да се движи в противоположни посоки, печатът не се премахва, 

защото неизменно е изначалното движещо. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, макар след този живот да не остане 

външното почитане, остава целта на това почитание. Поради което след този живот ще 

остане печатът, както у добрите за тяхна слава, така и у злите за тяхно безчестие: също 

както воинският знак остава след постигнатата победа както при победителите за тяхна 

прослава, така и при победените за наказание. 

 

 

Раздел 6. Дали печатът се поставя чрез всички тайнства на новия 

закон14

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че печатът се поставя чрез всички 

тайнства на новия закон. 

1. Наистина, чрез всички тайнства на новия закон човек става причастен на 

Христовото свещенство. Печатът на тайнството обаче не е нищо друго, освен 

причастяване към Христовото свещенство. Следователно изглежда, че всички тайнства 

полагат печата. 

                                                 
14 Cf. Sent., IV d.4 q.1 a.4; d.7 q.2 a.1; d.23 q.1 a.2; In Heb., XI lect.7; Op. 5. De artic. fidei.  
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 2. Освен това печатът се отнася към душата, в която е, като освещаването към 

осветената вещ. Ала чрез всяко тайнство на новия закон човек получава освещаващата 

благодат, както беше казано по-горе. Изглежда, следователно, че печатът се полага чрез 

всяко тайнство на новия закон. 

 3. Освен това печатът е реалност и тайнство. Само че във всяко тайнство на 

новия закон има нещо, което е само реалност, нещо, което е само тайнство, и нещо, 

което е както реалност, така и тайнство. Следователно чрез всяко тайнство на новия 

закон се полага печатът. 

 

 Противно на това е обаче, дето тайнствата, при които се полага печатът, не се 

повтарят, тъй като печатът е незаличим, както беше казано. Но някои тайнства се 

повтарят: например покаянието и бракът. Следователно не всички тайнства полагат 

печата. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, тайнствата на новия закон 

са насочени към две неща: към излекуването от греха и към богопочитанието. Общо за 

всички тайнства е обаче, дето те предоставят лека срещу греха, принасяйки благодат. 

Не всички тайнства обаче са насочени пряко към богопочитането: както се вижда да е 

при покаянието, чрез което човек се освобождава от греха, но чрез което тайнство 

човеку не се предоставя нещо ново относно богопочитането, ами той бива възстановен 

в предишното си състояние. 

 Но дадено тайнство се отнася към богопочитанието по три начина: с оглед на 

самото действие, с оглед на действуващия и с оглед на приемащия. С оглед на 

действието към богопочитането се отнася причастяването, в което най-напред и се 

състои почитането на Бога, доколкото е жертвоприношението на Църквата. Поради 

което това тайнство не полага печат на човека: защото чрез него човек не започва да 

прави или приема нещо повече при тайнствата, тъй като то е по-скоро „целта и 

завършека на всички тайнства”, както отбелязва Дионисий в трета глава на „За 

църковната иерархия”.15

 Към вършещите тайнствата се отнася тайнството на свещенството: тъй като чрез 

него на човеците се възлага да предадат тайнствата на други. Към приемащите 

 То съдържа в себе си Христа, в когото има не печат, ами 

пълнотата на цялото свещенство. 

                                                 
15 Eccl. hier., III 1. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXIII. За другия резултат от тайнствата 

13 

 

http://philosophymedieval.org/  

тайнствата пък се отнася тайнството кръщение, чрез което човек получава силата да 

приема другите църковни тайнства: поради което и кръщението се нарича „порта към 

тайнствата”. Към същото е насочено в някакъв смисъл и миропомазването: както ще 

бъде казано по-долу на съответното място. Затова печатът се полага чрез тези именно 

три тайнства, именно кръщението, миропомазването и свещенството. 

 

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

човек става причастен на Христовото свещенство, приемайки някаква последица от 

него: но не чрез всички тайнства той посвещава себе си да върши или приема нещо, 

отнасящо се до почитането на Христовото свещенство. Което и се изисква, за да 

положи тайнството печата. 

 На второто трябва да се отговори, че човек се освещава чрез всички тайнства, 

доколкото светостта предполага чистота от греха, която се придобива по благодат. Ала 

специално чрез някои тайнства, които поставят печата, човек се освещава като отдаден 

на богопочитанието: както се казва, че неодушевените вещи са осветени, когато са 

предназначени за богопочитание. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар печатът да е вещ и тайнство, не 

всичко, което е вещ и тайнство, е непременно печат. А какво точно е вещ и тайнство 

при останалите тайнства, ще кажем по-долу.   
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