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ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ ЗА ТАЙНСТВАТА 

 

 Следва да разгледаме причините за тайнствата, както с оглед на създаването, 

така и с оглед на обслужването им. 

 В тази връзка се задават десет въпроса: 

 Първо, дали единствен Бог действува вътре в тайнствата. 

 Второ, дали постановяването на тайнствата е само от Бога. 

 Трето, за силата на Христа над тайнствата. 

 Четвърто, дали тази сила би могла да се сподели с други. 

 Пето, дали властта да обслужват тайнствата подобава и на лошите. 

 Шесто, дали лошите съгрешават, извършвайки тайнства. 

 Седмо, дали ангелите могат да бъдат служители на тайнствата. 

 Осмо, дали при тайнството се изисква намерението на служителя. 

 Девето, дали там се изисква праведна вяра; така, щото невярващият да не може 

да предаде тайнството. 

 Десето, дали там се изисква праведно намерение. 

 

 

Раздел 1. Дали единствен Бог или и служителят съдействува 

вътрешно за резултата от тайнството1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не само Бог, ами и служителят съдействува 

вътрешно за резултата от тайнството. 

 1. Наистина, вътрешният резултат от тайнството е, дето човек се пречиства от 

греховете и се просветлява чрез благодатта. Ала служителите на Църквата всъщност 

„пречистват, просветляват и усъвършенствуват”, както проличава от думите на 

Дионисий в пета глава на „За небесната иерархия”.2

 2. Освен това при извършването на тайнствата понякога се отправят молитви. А 

молитвите на праведниците са чувани по-добре от Бога, нежели тези на другите: 

 Оказва се, следователно, че не само 

Бог, ами и служителите на Църквата съдействуват за резултата от тайнството. 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.62 a.1; Sent., IV d.1 q.1 a.4. 
2 Cf. Eccl. hier., V 1, 3. 
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съгласно реченото у Иоана, 9:31: „Бог слуша тогова, който Го почита и върши волята 

Му.” Следователно изглежда, че по-голям резултат от тайнството ще постигне онзи, 

който го приема от добър служител. Така за вътрешния резултат допринася и 

служителят, а не само Бог. 

 3. Освен това човекът е по-достоен от неодушевената вещ. Но неодушевената 

вещ съдействува за вътрешния резултат: защото, както казва Августин в коментара си 

върху Иоана3

 

, „водата докосва тялото и умива сърцето”. Следователно за вътрешния 

резултат от тайнството допринася и човекът, а не само Бог. 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до римляните, 8:33: „Бог е, 

който оправдава.” Та щом вътрешният резултат от всички тайнства е оправданието, 

излиза, че единствен Бог е, който предизвиква вътрешния резултат от тайнството. 

 

 Отговарям с думите, че действието по постигането на някакъв резултат може да 

изхожда било от основното действуващо, било от инструмента. В първия смисъл 

единствен Бог действува за постигането на резултата от тайнството. Било защото 

единствен Бог прониква в душата, в която се проявява резултатът от тайнството. А 

нищо не е в състояние да действува непосредствено там, където не е. Било защото 

благодатта, която е вътрешният резултат от тайнството, е единствено от Бога, както 

беше установено във втората част на това съчинение. На свой ред и печатът, който е 

вътрешният резултат от някои тайнства, е инструментална сила, произтичаща от 

първото действуващо, което е Бог. 

 Във втория смисъл човек може да съдействува за вътрешния резултат от 

тайнството, доколкото действува като служител. Защото служителят е все едно 

инструмент: неговото действие, също като това на инструмента, се прилага външно, ала 

постига вътрешен резултат по силата на основното действуващо, което е Бог. 

 

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

приписвано на църковните служители, не е от греха: ами за дяконите се казва, че 

пречистват, доколкото или прогонват нечистите от събранието на вярващите, или със 

свети увещания ги разполагат към приемането на тайнствата. По същия начин се казва 

и че свещенослужителите просветляват светия народ, само че не изливайки благодат, 

                                                 
3 In Io., tr.80. 
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ами предавайки благодатните тайнства, както проличава от думите на Дионисий на 

това място. 

 На второто трябва да се отговори, че молитвите, придружаващи тайнствата, се 

отправят към Бога не от името на отделната личност, ами от името на цялата Църква: 

чиито молби именно Бог чува, съгласно реченото у Матея, 18:19: „Ако двама от вас се 

съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя 

Отец Небесен.” Няма пречка обаче и смирената просба на праведника да допринесе за 

това. Резултатът от тайнството обаче не се издействува чрез молитвата на Църквата или 

на служителя й, ами е по заслугата на Христовото страдание, по силата на което се 

действува в тайнството, както беше казано. Затова резултатът от тайнството не става 

по-добър заради по-добрия служител. Все пак нещо добавъчно може да бъде изпросено 

за приелия тайнството чрез смирената молба на служителя: само че последният не го 

постига сам, ами измолва Бог да го стори. 

 На третото пък следва да се отвърне, че неодушевените вещи съдействуват за 

вътрешния резултат само инструментално, както беше казано. По същия начин и 

людете съдействуват за резултата от тайнствата единствено чрез служение, както беше 

казано. 

 

 

Раздел 2. Дали тайнствата са само по божествено постановление4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че тайнствата не са само по 

божествено постановление. 

 1. Наистина, божествено установеното ни е дадено в Светото Писание. Ала при 

тайнствата се вършат и неща, за които в Светото Писание не става дума: например за 

мирото, с което людете се миропомазват, за елея, с който се помазват 

свещенослужителите, както и за много други думи и действия, използувани при 

тайнствата. Следователно тайнствата не са само по божествено постановление. 

 2. Освен това тайнствата са някакви знаци. Но сетивните вещи естествено 

означават нещо. При това не може да се твърди, че Бог се наслаждава на едни значения, 

а на други не: тъй като той одобрява всичко сторено от него. По-скоро присъщо на 

демоните изглежда да е да бъдат примамвани за нещо от дадени знаци: защото 

                                                 
4 Cf. S. th., I-II q.108 a.2; Sent., IV d.2 q.1 a.4; d.7 q.1 a.1; d.13 q.1 a.2; d.17 q.3 a.1; In Io., I lect.14. 
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Августин отбелязва в двадесет и първа книга на „За Божия град”5

 3. Освен това апостолите били Божи наместници на земята: поради което във 

Второто послание до коринтяните, 2:10, е речено: „И аз, ако съм простил някому нещо, 

простил съм за вас от лице Христово”, което ще рече, че все едно Христос е простил. 

Така излиза, че апостолите и техните следовници са могли да постановят нови 

тайнства. 

: „Подмамват се 

демоните чрез тварите, които не те, а Бог е създал и които съблазняват по различен 

начин поради различието си, не така, както живите същества са примамвани от храната, 

ами както духовете – от знаците.” Следователно се оказва, че тайнствата няма защо да 

са по божествено постановление. 

 

 Противно на това е обаче, че постановява дадено нещо онзи, който му придава 

здравина и сила: както личи при постановяването на закони. Но силата на тайнството е 

единствено от Бога, както се вижда от казаното по-горе. Следователно единствен Бог 

може да постановява тайнствата. 

 

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

съдействуват инструментално за постигането на духовни резултати. А инструменттът 

има силата си от основното действуващо. Действуващото по отношение на тайнствата 

обаче е двойно: постановяващото тайнството; и използуващото вече постановеното 

тайнство, сиреч прилагащото го за постигане на съответния резултат. Силата на 

тайнството не може да е от онова, което го използува: тъй като то действува единствено 

като служение. Остава силата на тайнството да е единствено от постановилия го. И тъй 

като силата на тайнството е единствено от Бога, следва, че единствен Бог е 

постановител на тайнствата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че постановеното от 

човеци в тайнствата не е необходимо за тях; ами е само за по-голяма тържественост и 

се прилага при тайнствата, за да предизвика смирение и почтителност у онези, които 

приемат тайнството. Необходимото за тайнството е постановено от самия Христос, 

който е Бог и човек. И макар не всичко да е предадено в Писанието, Църквата го има от 

                                                 
5 De civ. Dei, XXI 6. 
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съкровеното апостолско предание: както апостолът казва в Първото послание до 

коринтяните, 11:34: „Останалото ще наредя, кога дойда.” 

 На второто трябва да се отговори, че сетивните вещи имат някаква пригодност 

да обозначават духовните резултати по самата си природа: само че тази пригодност се 

определя с оглед особеното означаване по божествено постановление. Този е смисълът 

на казаното от Хуго от Сен Виктор6

 На третото пък следва да се отвърне, че апостолите и техните следовници са 

били Божи наместници що се отнася до управлението на Църквата, изградена на 

основата на вярата и тайнствата на вярата. Затова, както те не бива да изграждат друга 

църква, така не бива да предават и друго вяра, нито да постановяват други тайнства: 

ами, както пояснява глосата, Христовата Църква била съградена „от тайнствата, които 

са произтекли от страната на висящия на кръста Христос”. 

, че „тайнството обозначава по постановление”. 

При все това Бог е избрал едни вещи пред други за означаване на тайнствата не защото 

е бил повече привлечен от тях, ами за да бъде по-подобаващо обозначаването. 

 

 

 

Раздел 3. Дали човекът Христос е имал силата да съдействува за 

вътрешния резултат от тайнствата7

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че човекът Христос е имал силата 

да съдействува за вътрешния резултат от тайнствата. 

 1. Наистина, у Иоана, 1:33, са приведени думите на Иоан Кръстител: „Оня, 

Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът и да 

остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий.” Но да кръщаваш със Светия 

Дух ще рече да принасяш вътрешно благодатта на Светия Дух. Ала Светият Дух се 

спуснал над човека Христа, а не над Бога: понеже сам Бог дава Светия Дух. 

Следователно излиза, че човекът Христос е имал силата да съдействува за вътрешния 

резултат от тайнствата. 

 2. Освен това Господ заявява у Матея, 9:6: „Син Човеческий има власт на земята 

да прощава грехове.” Но опрощаването на греховете е вътрешен резултат от 

                                                 
6 De sacramentis, I 9, 2. 
7 Cf. Sent., IV d.5 q.1 a.1; In Io., I lect.14; In I Cor., I lect.2. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXIV. Относно причините за тайнствата 

6 

 

http://philosophymedieval.org/  

тайнството. Следователно се оказва, че Христос, именно като човек, съдействува за 

постигането на вътрешния резултат от тайнствата. 

 3. Освен това тайнствата постановява онзи, който съдействува като основен 

действуващ за постигането на вътрешния резултат от тях. Очевидно е обаче, че тъкмо 

Христос е установил тайнствата. Следователно той е, който съдействува за постигането 

на вътрешния им резултат. 

 4. Освен това никой не може да постигне резултата от тайнството без самото 

тайнство, освен ако не го постигне със собствената си сила. Ала Христос е постигнал 

такъв резултат и без тайнство: както се вижда при Магдалина, на която казал: 

„Прощават ти се греховете” (Лука, 7:48). Следователно Христос, тъкмо като човек, 

изглежда да съдействува за вътрешния резултат от тайнството. 

 5. Освен това нещото, по силата на което действува тайнството, е основното 

действуващо за вътрешния резултат. А тайнствата имат силата си от Христовото 

страдание и от призоваването на името му: съгласно реченото в Първото послание до 

коринтяните, 1:13: „Нима Павел бе разпнат за вас? или в име Павлово се кръстихте?” 

Следователно човекът Христос съдействува за вътрешния резултат от тайството. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин8

 

: „В тайнствата божествената 

сила скришом докарва спасението.” А божествена е силата на Христа като Бог, не като 

човек. Следователно Христос съдействува за вътрешния резултат от тайнството не 

доколкото е човек, ами доколкото е Бог. 

 Отговарям с думите, че за вътрешния резултат от тайнствата Христос 

съдействува и като Бог, и като човек: само че по различен начин. Като Бог той 

съдействува чрез авторството си. Като човек съдействува за вътрешния резултат от 

тайнствата по заслуга и действено, ала инструментално. Понеже беше казано, че 

страданието на Христа, което той е изтърпял в човешката си природа, е причина за 

нашето оправдание и като заслуга, и действено, но не като основно действуващо или по 

авторство, ами като инструмент, тъй като човековостта е инструмент на 

божествеността му, както беше казано по-горе. 

 Но доколкото е свързан с божествеността в едно лице, въпросният инструмент 

притежава някаква изначалност и причинност спрямо външните инструменти, каквито 

                                                 
8 Cf. Isidorus Hispalensis, Etymologiae, VI 19; Gratianus, Decretum, II causa 1 a.1 cn.84. 
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са служителите на Църквата и самите тайнства, както става ясно от казаното по-горе. 

Ето защо, както Христос като Бог има силата на авторството при тайнствата, така като 

човек той има силата на изначалното служене или тази на превъзходството. Която се 

състои в четири неща. Първо, в това, дето заслугата и силата на страданието му 

действува в тайнствата, както беше казано по-горе. И тъй като силата на страданието се 

присъвкупява към нас чрез вярата, съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:25: 

„Него Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата”, която вяра 

засвидетелствуваме чрез произнасянето на името Христово: то – второ – към силата на 

превъзходството, която Христос има при тайнствата, се отнася това, дето в негово име 

се освещават тайнствата. А тъй като тайнствата придобиват силата си по 

постановление, то – трето – към превъзходната сила на Христа се отнася и това, дето 

този, който е придал сила на тайнствата, е можел и да ги постанови. Тъй като пък 

причината не зависи от следствието, ами е точно обратното, то – четвърто – към 

превъзходната сила на Христа се отнася това, дето сам той бил в състояние да постигне 

резултата от тайнствата без никакво външно тайнство. 

 

 Оттук стават ясни отговорите на възраженията: защото и едното, и другото в 

тях е вярно, както беше казано, но в различно отношение. 

 

 

Раздел 4. Дали Христос е можел да сподели силата, която имал при 

тайнствата, със служителите си9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е можел да 

сподели със служителите си силата, която имал при тайнствата. 

 1. Наистина, както се аргументира Августин в „Против Максимин”10

 2. Освен това по повод реченото у Иоана, 14:12: „По-големи от тях ще върши”, 

Августин

, „ако е 

можел, а не е пожелал, значи е бил завистлив”. Само че завистта е била изцяло чужда 

на Христа, в когото е пълнотата на боголюбието. Следователно, щом Христос не е 

пожелал да сподели силата си със служителите, очевидно не го е можел. 

11

                                                 
9 Cf. Sent., IV d.5 q.1 a.2 sq.; De verit., q.27 a.3 ad 17; In Io., I lect.14; In I Cor., I lect.2.  

 заявява: „Бих казал, че това”, именно от нечестив човек да стане праведен, 

10 Contra Maximinum, II 7. 
11 In Io., tr.72. 
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„е по-голямо от сътворяването на небето и земята.” Но Христос не е можел да сподели 

с учениците си сътворяването на небето и земята. А значи не и оправдаването на 

нечестивия. Следователно, щом оправдаването на нечестивия става чрез силата, която 

Христос има в тайнствата, изглежда той не е можел да сподели тази си сила със своите 

служители. 

 3. Освен това на Христа като глава на Църквата е присъщо от него благодатта да 

прехожда към другите: съгласно реченото у Иоана, 1:16: „От Неговата пълнота всички 

ние приехме.” Само че това не е било споделимо с другите: понеже тогава Църквата би 

се превърнала в многоглаво чудовище. Излиза, следователно, че Христос не е можел да 

сподели силата си със своите служители. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин12

 

 по повод думите у Иоана, 

1:31: „Аз Го не познавах”, а именно, че „не е знаел, дето сам Господ ще има и ще 

задържи за себе си силата да кръщава”. Иоан не би бил несведущ за това, ако 

въпросната сила не беше споделима. Следователно Христос е можел да сподели силата 

си със своите служители. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, при тайнствата Христос има двойна 

сила. Една на авторството, която му е присъща като на Бог. И тази сила не може да 

бъде споделена с никоя твар: както, прочее, и божествената същност. Другата сила е 

тази на превъзходството, която му е присъща като на човек. Нея той е можел да 

сподели със служителите си: давайки им толкова пълна благодат, щото заслугата им да 

съдействува за резултата от тайнствата: та чрез произнасяне на имената им да се 

осветят тайнствата; те самите да могат да постановяват тайнства; и да постигат 

резултата от тайнствата не чрез обряд, ами само защото са наредили нещо да стане. 

Понеже свързаният инструмент, колкото е по-силен, толкова повече предава силата си 

на обособения инструмент: както например ръката – на тоягата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос не от завист е 

пропуснал да сподели силата на превъзходството си със своите служители, ами заради 

ползата на вярващите: за да не възложат те надеждата си на човек и да няма различни 

тайнства, от което пък се поражда разкол в Църквата; както станало с онези, които 

                                                 
12 Ibid., tr.5. 
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заявявали: „Аз съм Павлов, аз пък Аполосов, аз съм Кифин”, както четем в Първото 

послание до коринтяните, 1:12.  

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент се отнася до силата на 

авторството, която подобава на Христа като Бог. Макар че и силата на превъзходството 

може да бъде наречена авторство в сравнение с останалите служители. Поради което 

глосата тълкува реченото  пак там, 1:13: „Нима Христос се е разделил?”, така: „Можел 

е да предостави авторска сила да кръщават на онези, на които е поверил обслужването 

на това тайнство.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че за да бъде избегнато това 

недоразумение, именно за да не се получат много глави на Църквата, Христос не е 

пожелал да сподели силата на собственото си превъзходство със служителите си. Но и 

да беше то сторил, той преди всичко щеше да е главата, а те щяха да са такива 

вторично. 

 

 

Раздел 5. Дали тайнствата могат да бъдат извършвани от лоши 

служители13

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че тайнствата не могат да бъдат 

извършвани от лоши служители. 

 1. Наистина, тайнствата на новия закон са насочени към изчистването на вината 

и придобиването на благодат. Но лошите, понеже са нечисти, не са в състояния да 

изчистят другите от греха: съгласно реченото у Иисуса Сирахов, 34:4: „От нечисто 

какво може да бъде чисто.” А и понеже нямат благодат, очевидно не могат да принасят 

такава: понеже „никой не дава, което няма”. Следователно излиза, че тайнствата не 

могат да бъдат извършвани от лоши люде. 

 2. Освен това цялата сила на тайнствата идва от Христа, както беше казано. 

Само че лошите са откъснати от Христа: понеже нямат боголюбието, което съединява 

членовете с главата, съгласно реченото в Първото послание на Иоана, 4:16: „Който 

пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.” Следователно, както изглежда, 

тайнствата не могат да бъдат извършвани от лоши люде. 

                                                 
13 Cf. S. th., III q.64 a.9; Sent., IV d.5 q.2 a.2; d.7 q.3 a.1; In Heb., VII lect.2; C. Gent., IV 77. 
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 3. Освен това, ако го няма нещо, което трябва да е налице в тайнството, 

тайнството не се осъществява: например ако я няма дължимата форма или материя. Ала 

дължимият служител на тайнството е онзи, който не носи петното на греха: съгласно 

реченото в Левит, 21:17: „Никой от твоето семе, който има недостатък, не бива да 

пристъпва, за да принася хляб на своя Бог.” Следователно, ако служителят е лош, 

никакъв резултат не се получава от тайнството. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на същото място по повод 

реченото у Иоана, 1:33: „Над Когото видиш да слиза Духът”, и т.н., а именно, че „Иоан 

не е знаел, дето Христос щял да притежава и да запази за себе си силата да кръщава, 

ала да предостави служенето на добри и на лоши. Какво те интересува, че служителят е 

лош, щом Господ е добър?” 

 

 Отговарям с думите, че служителите на Църквата съдействуват в тайнствата 

инструментално, тъй като в някакъв смисъл едно и също е понятието за служител и за 

инструмент. Както обаче беше казано по-горе, инструментът не действува съобразно 

собствената си форма, ами съобразно силата на оногова, от когото е задвижван. Затова 

на инструмента като такъв се случва да притежава някаква форма или сила извън тези, 

които се изискват според понятието за инструмент: както например тялото на лекаря, 

което е инструментът на владеещия това изкуство, да е здраво или болно; или тръбата, 

през която минава водата, да е сребърна или оловна. Затова служителите на Църквата 

могат да извършват тайнствата, дори ако са лоши. 

 

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

Църквата нито изчистват пристъпилите към тайнствата люде от греховете им, нито 

принасят благодат със собствената си сила: ами това прави Христос със силата си чрез 

тях като инструменти. Затова резултатът в приелите тайнствата люде се получава не 

чрез оприличаване със служителите, ами чрез уподобяване на Христа. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез боголюбието членовете Христови се 

съединяват с главата си, за да получат живот от нея: тъй като, както е речено в Първото 

послание на Иоана, 3:14: „Който не обича, пребъдва в смърт.” Но някой може да 

действува чрез нежив инструмент и отделен от него, сиреч несъединен телесно, стига 

да е съединен чрез някакво движение: понеже по един начин действува занаятчията 
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чрез ръката си, а по друг – чрез секирата. Така Христос действува при тайнствата и чрез 

лоши люде като чрез неживи инструменти; и чрез добри като чрез живи членове. 

 На третото пък следва да се отвърне, че дадено нещо е дължимо присъщо на 

тайнството по два начина. От една страна, като необходимо за тайнството. Ако него го 

няма, не се осъществява тайнството: например ако липсва дължимата форма или 

дължимата материя. От друга страна нещо е дължимо присъщо на тайнството с оглед 

на някакво приличие. Тъкмо в този смисъл служителите на тайнствата е редно да бъдат 

добри. 

 

 

Раздел 6. Дали лошите, обслужвайки тайнствата, съгрешават14

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че лошите, обслужвайки 

тайнствата, не съгрешават. 

 1. Наистина, на Бога се служи както при тайнствата, така и с боголюбиви дела: 

поради което в Посланието до евреите, 13:16, е речено: „Благотворителността и 

щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу.” Но лошите люде 

не съгрешават, ако служат Богу с боголюбиви дела: тъкмо обратното, това е 

препоръчително, съгласно реченото у Даниила, 4:24: „Нека ти бъде благоугоден моят 

съвет, царю: изкупи греховете си с милосърдие.” Следователно се оказва, че лошите 

люде не съгрешават, обслужвайки тайнствата. 

 2. Освен това споделящият нечий грях също поема вината за греха: съгласно 

реченото в Посланието до римляните, 1:32: „Достоен за смърт е не само вършещият 

грях, но и благосклонният към ония, които го вършат.” Но ако лошите служители 

съгрешават, обслужвайки тайнствата, то и получилите ги от тях споделят греха им. И 

значи също съгрешават. Което е очевидно нелепо. 

 3. Освен това никой очевидно не бива да бърка: понеже тогава, мислейки, че 

няма как да избегне греха, човек непременно би загубил всяка надежда. Но ако лошите 

съгрешаваха, предавайки тайнствата, те биха бъркали: понеже понякога биха 

съгрешавали и без да предават тайнствата, например когато нещо им бъде наложено 

като необходимо по служба; тъй като в Първото послание до коринтяните, 9:16, е 

казано: „Обязаност необходима ми се налага, и горко ми, ако не благовествувам.” 

                                                 
14 Cf. Sent., IV d.5 q.2 a.2; d.24 q.1 a.3. 
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Понякога това става поради някаква опасност: например когато дете, изправено пред 

смъртта, бива представено за кръщаване от някой грешник. Следователно излиза, че 

лошите не съгрешават, обслужвайки тайнствата. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дионисий в първа глава на „За небесната 

иерархия”15, че „лошите не е редно да докосват символите”. И пак от него в писмото до 

Демофил16

 

: „Такъв” грешник „дръзва да сложи ръка на свещеническите неща; и не 

изпитва нито страх, нито срам, когато той, недостойният, върши божествените дела, 

като смята, че Бог не знае онова, което той сам знае за себе си; въобразява си, че ще 

измами оногова, когото нарича Отец; и се осмелява да произнася от името на Христа не 

молитви всъщност, а нечестиви и недостойни слова върху божествените личби.” 

 Отговарям с думите, че в действията си човек съгрешава, когато не върши 

необходимото: както става ясно от думите на Философа в „Етика”.17

 

 Казано беше 

обаче, че е подобаващо при тайнствата служителите да са праведни: тъй като те трябва 

да са подобни Господу, съгласно реченото в Левит, 19:2: „Бъдете свети, защото Аз съм 

свет”; и у Иисуса Сирахов, 10:2: „Какъвто е управителят на народа, такива са и които 

служат при него.” Ето защо няма съмнение, че лошите люде, представящи се като 

служители на Бога и Църквата при извършването на тайнствата, съгрешават. И тъй като 

този грях представлява непочтителност спрямо Бога и оскверняване на светините от 

страна на грешния човек, въпреки че само по себе си святото е неосквернимо: следва, 

че по рода си такъв един грях е смъртен. 

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

стават свети чрез някакво освещаване, ами са свързани със светостта на правдата като 

някакви части на справедливостта. Затова човекът, който се захваща да служи Богу с 

боголюбиви дела, ако е праведен, става още по-свят: а ако е грешник, с това се 

предразполага към святост. Ала тайнствата в самите себе си имат някаква святост чрез 

тайнствено освещаване. Затова в служителя отнапред се изисква святост и праведност, 

за да е подходящ за своето служене. Затова той постъпва по неподобаващ начин и 

съгрешава, ако пристъпи към такова служене още като грешник. 

                                                 
15 Eccl. hier., I 1, 5. 
16 Ep. VIII 2. 
17 Ethic., II 3, 1104b21; Thomas Aquinas, let. 3. – cf. ibid., II 6, 1106b20; Thomas Aquinas, lect.6. 
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 На второто трябва да се отговори, че пристъпващият към тайнствата получава 

тайнството от служителя на Църквата не като ето тази личност, ами тъкмо като 

служител на Църквата. Затова, докато Църквата го търпи да служи, получилият от него 

тайнството не споделя греха му, ами общува с Църквата, която има оногова за свой 

служител. Ако обаче Църквата не го търпи, ами го понижава, отлъчва или снема от 

служба, онзи, който приема тайнство от него, съгрешава, доколкото споделя греха му. 

 На третото пък следва да се отвърне, че сторилият смъртен грях не бърка 

безусловно, ако по служба му се налага да извършва тайнствата: понеже може да се 

покае за греха си и да му бъде позволено да служи. Но той действително бърка, ако 

допуснем, че иска да остане в греха. Впрочем той не съгрешава, когато кръщава в 

случай на необходимост, при който и мирянин може да извърши тайнството. Защото 

тогава той не представя себе си за служител на Църквата, ами просто откликва на 

нуждата на страдащия. Различно обаче е при другите тайнства, които не са чак дотам 

необходими, както е кръщението. Това обаче ще разясним по-нататък. 

 

 

Раздел 7. Дали ангелите могат да обслужват тайнствата18

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че ангелите могат да обслужват 

тайнствата. 

 1. Наистина, което може по-низшият служител, може го и по-висшият, например 

това, което може дяконът, може го и свещеникът: не обаче и обратното. Но в 

иерархическия ред ангелите са по-висши служители, нежели който и да е човек: както 

се вижда от казаното от Дионисий в „За небесната иерархия”.19

 2. Освен това светите люде са подобни на небесните ангели, както е речено у 

Матея, 22:30. Но някои пребиваващи на небето светци могат да обслужват тайнствата: 

понеже печатът на тайнството е незаличим, както беше казано. Следователно, както 

изглежда, и ангелите могат да обслужват тайнствата. 

 Следователно, щом 

хората могат да обслужват тайнствата, очевидно още повече го могат и ангелите. 

 3. Освен това, както беше казано, дяволът е главатарят на лошите и те са негови 

членове. Но тайнствата могат да бъдат извършвани от лоши люде. Следователно и от 

демони. 
                                                 
18 Cf. Sent., IV d.5 q.2 a.3; C. Gent., IV 74. 
19 Eccl. hier., IX 2. 
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 Противно на това е обаче реченото в Посланието до евреите, 5:1: „Всеки 

първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу.” Ала 

добрите и злите ангели не са измежду човеците. Следователно те не се поставят да 

служат Богу, именно при тайнствата. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, цялата сила на тайнствата 

идва от страданието на човека Христос. Комуто по природа се уподобяват човеците, не 

и ангелите: ами по-скоро с оглед на страданието за него в Посланието до евреите, 2:9, 

се казва, че е „малко нещо понизен пред Ангелите”. Затова на людете е предоставено да 

извършват тайнствата и да ги обслужват, а не на ангелите. 

 Трябва да се знае, прочее, че както Бог не обвързал силата си с тайнствата 

дотолкова, щото да не може да постигне и резултата от тях без самите тайнства, така 

той не я обвързал и със служителите на Църквата до степен, щото да не може да 

предаде и на ангелите силата да обслужват тайнствата. И тъй като добрите ангели са 

пратеници на истината, ако някоя служба на тайнството беше осъществена от тях, това 

би трябвало да се сметне за основателно, понеже това със сигурност би станало по 

божествена воля: както някои храмове се считат посветени на ангелското служене. Ако 

обаче тайнството обслужват демоните, наричани „духове на лъжата”, това не би 

трябвало да се сметне за действително. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че стореното от людете 

по по-низш начин, именно чрез сетивни тайнства, съответствуващи на природата им, по 

по-висш начин вършат и ангелите, по-висшите служители, именно като пречистват, 

просветляват и усъвършенствуват. 

 На второто трябва да се отговори, че светците, които са на небето, са сходни с 

ангелите, що се отнася до причастността им в славата: не обаче и по направата на 

природата им. А следователно не и по отношение на тайнствата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че лошите люде не получават правото да 

обслужват тайнствата на основание на това, че поради лошотията си са членове на 

дявола. Затова и не следва, че дяволът, техният главатар, го може още повече. 
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Раздел 8. Дали намерението на служителя се иска за 

съвършенството на тайнството20

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че за съвършенството на тайнството 

не се иска намерението на служителя. 

 1. Наистина, при тайнството служителят действува инструментално. Само че 

действието придобива съвършенство не чрез намерението на инструмента, ами чрез 

това на основното действуващо. Следователно намерението на служителя не се иска за 

съвършенството на тайнството. 

 2. Освен това човек не може да знае чуждото намерение. Така че, ако 

намерението на служителя се искаше за съвършенството на тайнството, то идващият да 

приеме тайнството човек няма как да знае дали го е приел. Следователно той не би бил 

сигурен в спасението си: особено пък, доколкото някои тайнства са необходими за 

спасението, както ще кажем по-сетне. 

 3. Освен това намерението не може да е за нещо, в което не внимаваме. Ала 

понякога обслужващите тайнствата не внимават за онова, което говорят или вършат, 

мислейки си за други неща. Следователно в такъв случай тайнството не се извършва 

докрай поради недостатък на намерението. 

 

 Противно на това е обаче, дето невъзнамеряваното е случайно. А това не може 

да се каже за действието на тайнствата. Следователно тайнствата изискват намерението 

на служителя. 

 

 Отговарям с думите, че когато дадено нещо се съотнася с много, то трябва чрез 

нещо да бъде определено за едно, щом това нещо трябва да стане. Вършеното при 

тайнствата обаче може да бъде вършено по най-различни начини: така умиването с 

вода, което става при кръщението, да бъде наредено и за телесна чистота, и за телесно 

здраве, и на игра, и още много такива. Затова то трябва да бъде определено за едно, 

сиреч за резултата от тайнството, именно чрез намерението на умиващия. И това 

намерение се изразява чрез думите, изричани при тайнството: когато именно се казва: 

„Кръщавам те в името на Отца”, и т.н. 

 

                                                 
20 Cf. S. th., III q.60 a.8; Sent., IV d.6 q.1 a.2; d.7 q.3 a.1; d.8 q.2 a.4; d.30 q.1 a.3 ad 3. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че неодушевеният 

инструмент няма намерение по отношение резултата: ами на мястото на намерението е 

движението, с което бива задвижен от основното действуващо. Но одушевеният 

инструмент, какъвто е служителят, не само бива задвижван, ами и в някакъв смисъл сам 

се движи, доколкото по своя воля задвижва членовете си, за да извърши действието. 

Поради това и се иска намерението му, с което се подчинява на основното 

действуващо: именно да възнамерява да стори това, което правят Христос и Църквата. 

 На второто трябва да се отговори, че по този въпрос има две мнения. Някои21

 На третото пък следва да се отвърне, че макар онзи, който мисли за друго, да 

няма действително намерение, той е предразположен към такова, което е достатъчно за 

съвършенството на тайнството: стига само, когато отива да кръщава, свещеникът да 

възнамерява да стори при кръщението онова, което върши Църквата. Ето защо, ако 

впоследствие при изпълнението на действието мисълта му се отклони към друго, 

тайнството се осъществява пълноценно по силата на първоначалното намерение. При 

все че служителят на тайнството трябва усърдно да се старае да удържа действително 

намерението си. Само дето това не е изцяло по силите на човека: понеже въпреки 

намерението си, желаейки да внимава за много неща, човек започва да мисли за друго; 

съгласно реченото в Псалома, 39:13: „Моето сърце ме остави.” 

 

твърдят, че се иска умственото намерение у служителя: а ако няма такова, тайнството 

не е изпълнено докрай. Но този недостатък при децата, които не възнамеряват да 

пристъпят към тайнството, запълва Христос, който кръщава вътрешно. При 

възрастните пък, които възнамеряват да приемат тайнствата, този недостатък запълват 

вярата и смирението. Това може и да е достатъчно, що се отнася до крайния резултат, 

който е оправдаването на греховете: но що се отнася до резултата, който е „реалност и 

тайнство”, сиреч печата, той очевидно не може да бъде запълнен чрез смирението на 

пристъпващия: тъй като печатът се полага винаги единствено чрез тайнството. Затова 

другите са по-прави, когато заявяват, че служителят на тайнството действува от името 

на цялата Църква, чийто служител той е; и че в изричаните от него думи се изразява 

намерението на цялата Църква; което е достатъчно за съвършенството на тайнството, 

стига само служителят или приемащият тайнството да не изрази външно противното. 

 

 

                                                 
21 Alexander Halensis, S. th., IV q.13 m.1 a.1 ad 4 dub. 
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Раздел 9. Дали вярата на служителя е необходима за тайнството22

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че вярата на служителя е 

необходима за тайнството. 

 1. Наистина, както беше казано, намерението на служителя е необходимо за 

съвършенството на тайнството. Но „вярата насочва намерението”, както твърди 

Августин в „Против Юлиан”.23

 2. Освен това, ако служителят на Църквата няма истинска вяра, той очевидно е 

еретик. Само че еретиците, както изглежда, не могат да вършат тайнствата. Защото в 

посланието „Против еретиците”

 Следователно, ако липсва истинска вяра у служителя, 

тайнството няма да бъде изпълнено докрай. 

24

 3. Освен това онези, които нямат истинска вяра, биват отстранявани от църквата 

чрез отлъчване: понеже във второто канонично послание на Иоана, 10, е казано: „Който 

дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го 

поздравявайте”; и също в Посланието до Тита, 3:10: „Страни от еретик, след като го 

посъветваш веднъж и дваж.” Но отлъченият очевидно не може да извършва тайнствата 

на Църквата: понеже е отделен от Църквата, към чието служение се отнася 

извършването на тайнства. Следователно излиза, че истинската вяра на служителя е 

необходима за тайнството. 

 Киприан заявява: „Всичко, което вършат еретиците, е 

плътско, суетно и неистинско: така че нищо сторено от тях не бива да одобряваме.” И 

папа Лъв I. отбелязва в писмото си до Лъв Август: „Явено ни беше, че жестокостта и 

безумието са угасили светлика на всички небесни тайнства на Александрийския 

престол. Прекъснало е пожертвуванието, не се освещава мирото, всички тайни са 

заличени от кървавите ръце на нечестивците.” Следователно истинската вяра на 

служителя е необходима за тайнството. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в съчинението му против 

донатиста Петилиан25

 

: „Помнете, че нравите на лошите хора не възпрепятствуват 

Божиите тайнства и не ги правят невалидни или по-малко свети.” 

                                                 
22 Cf. Sent., IV d.6 q.1 a.3. 
23 Contra Iulianum, IV 3. – cf. id., Enarr. in Ps., XXXI 2. 
24 Ep. 73. 
25 Contra litt. Petiliani, II 47. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, при тайнствата служителят 

действува инструментално и значи не от собствената си сила, ами от тази на Христа. 

Както обаче към собствената сила26

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

вярва достатъчно в нещо друго, а не в истинността на тайнството, което извършва: 

например да вярва, че клетвата е във всички случаи непозволена, но същевременно да е 

убеден, че кръщението съдействува за спасението. Такова неверие не възпрепятствува 

намерението на извършващия тайнството. Ако обаче някой недостатъчно вярва в 

тайнството, което извършва, той, макар и да смята, че външно вършеното не води до 

вътрешен резултат, все пак знае, че католическата Църква чрез външните деяния 

възнамерява да предостави тайнство. Тогава, независимо от неверието си, той все пак 

възнамерява да стори онова, което върши Църквата, независимо че го смята за 

безсмислено. Такова намерение е достатъчно за тайнството: тъй като, както беше 

казано по-горе, църковният служител действува от името на цялата Църква, чиято вяра 

замества липсващата вяра на служителя. 

 се отнася боголюбието на човека, така към нея се 

отнася и вярата. Ето защо, както за съвършенството на тайнството не се изисква 

служителят да е боголюбив, ами и грешници могат да извършват тайнството, както 

беше казано по-горе; така не се изисква и вярата му, ами и невярващи могат да 

предоставят истинско тайнство, стига да е налице останалото, което е необходимо за 

него. 

 На второто трябва да се отговори, че някои от еретиците не спазват църковната 

форма при извършването на тайнствата. Такива не извършват самото тайнство и не му 

придават реалност. Други пък следват установената от Църквата форма. Тези 

извършват тайнството, ала не му придават реалност. Говоря за явно отделените от 

Църквата. Защото ако някой приеме тайнство от тях, той съгрешава: и това не му 

позволява да придобие резултата от тайнството. Затова Августин отбелязва в „За 

вярата, до Петър”27

                                                 
26 Тук е използувана двузначността на думата virtus, означаваща „сила”, но и „добродетел”.  

: „Твърдо се придържай и никак да не се съмняваш в това, че ако 

кръстените извън Църквата не се върнат към нея, това кръщение ще им донесе 

погибел.” В този смисъл и папа Лъв твърди, че на Александрийския престол е угаснал 

светликът на тайнствата: именно що се отнася не до самите тайнства, ами до тяхната 

реалност. Киприан пък бил на мнение, че еретиците дори не извършват тайнствата: 

27 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 36.  
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само че това му мнение е неудържимо. Поради което и Августин28

 На третото пък следва да се отвърне, че силата за обслужването на тайнствата 

е свързана с духовния печат, който е незаличим, както става ясно от казаното по-горе. 

Ето защо, когато някой бъде отстранен, понижен или отлъчен от Църквата, с това той 

губи не силата да извършва тайнство, ами позволението да използува тази сила. Затова 

той извършва тайнството, само че съгрешава като го прави. Същото се отнася и до оня, 

който приема тайнството от него: той не приема реалното тайнство и само незнанието 

му го извинява. 

 казва: „ Мъченикът 

Киприан, който не искал да признае кръщението, извършено от еретици или 

отцепници, има такива заслуги, чак до короната на мъченичеството, че превъзходният 

блясък на неговото боголюбие разсейва мрака на грешките му и сърпът на страданието 

му прави незначително онова, което може би трябва да бъде окастрено.” 

 

 

Раздел 10. Дали за съвършенството на тайнството се изисква 

праведното намерение на служителя29

 

   

  На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че праведното намерение на 

служителя се изисква за съвършенството на тайнството. 

 1. Наистина, намерението на служителя трябва да съответствува на това на 

Църквата, както става ясно от казаното. Ала намерението на Църквата е винаги 

праведно. Следователно за съвършенството на тайнството се изисква праведното 

намерение на служителя. 

 2. Освен това превратното намерение изглежда да е по-лошо от шеговитото. 

Само че шеговитото намерение снема тайнството: например ако някой кръсти някого 

не на сериозно, ами на игра. Следователно още повече превратното намерение ще 

снеме тайнството: например ако някой кръсти някого, за да го убие след това. 

 3. Освен това превратното намерение прави цялото дело порочно: съгласно 

реченото у Лука, 11:34: „Кога окото ти бъде лукаво, и тялото ти ще бъде тъмно.” Но 

тайнствата Христови не могат да бъдат осквернени от лошите люде: както твърди 

                                                 
28 De unic. bapt. contra Petlitanum, 13. 
29 Cf. S. th., III q.74 a.2 ad 2; Sent., IV d.6 q.1 a.2; d.11 q.2 a.1; d.30 q.1 a.3 ad 3. 
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Августин в „Против Петилиан”.30

 

 Следователно се оказва, че ако намерението на 

служителя е превратно, няма истинско тайнство. 

 Противно на това е обаче, дето превратното намерение е свързано с лошавината 

на служителя. Само че тя не снема тайнството. Следователно не го прави и превратното 

намерение. 

 

 Отговарям с думите, че намерението на служителя може да се изврати по два 

начина. Първо, по отношение на самото тайнство: например когато някой не 

възнамерява да извърши тайнство, ами прави нещо за подигравка. Такава превратност 

снема истинността на тайнството: особено пък, ако онзи покаже явно намерението си. 

 От друга страна намерението на служителя може да бъде превратно по 

отношение на онова, което следва от тайнството: например ако свещеник възнамерява 

да кръсти жена, за да злоупотреби с нея; или възнамерява да приготви тялото Христово, 

за да го използува за магьосничество. И тъй като предшествуващото не зависи от 

последващото, такова извратено намерение не снема истината на тайнството: но самият 

служител, възнамеряващ такива неща, тежко съгрешава. 

 

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

Църквата е праведно и по отношение съвършенството на тайнството, и по отношение 

на употребата му: само дето първото намерение придава завършеност на тайнството, а 

второто принася заслуга. Затова служителят, който настройва намерението си спрямо 

това на Църквата с оглед на първата праведност, извършва тайнството докрай, но това 

не му е за заслуга. 

 На второто трябва да се отговори, че игровото или шеговито намерение 

изключва първата праведност на намерението, чрез която тайнството се извършва 

докрай. Затова и аргументът не се отнася до същото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че превратното намерение извращава 

делото на възнамеряващия, не обаче и делото на другиго. Затова превратното 

намерение на служителя извращава стореното при тайнството, доколкото то е негово 

дело: не обаче и доколкото то е дело на Христа, чийто служител онзи е. Същото е и ако 

                                                 
30 Contra litt. Petiliani, II 39. 
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слугата на някой човек с недобро намерение раздаде на бедняците милостинята, която 

господарят с най-добро намерение му е поверил.  
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