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ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА БРОЯ НА ТАЙНСТВАТА 

 

Сега следва да говорим за броя на тайнствата.  

Във връзка с това се пита за четири неща: 

Първо, дали има седем тайнства. 

Второ, за реда им едно спрямо друго. 

Трето, за съпоставеността помежду им. 

Четвърто, дали всички са необходими за спасението. 

 

 

 

Раздел 1. Дали трябва да има седем тайнства1

 

 

Начева се тъй. Изглежда, че не би трябвало да има седем тайнства. 

1. Наистина, тайнствата имат действеността си от божествената сила и от силата 

на Христовото страдание. Но една е божествената сила и едно е страданието на Христа: 

понеже „чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги.” 

Следователно би трябвало да има само едно тайнство. 

2. Освен това тайнството е насочено срещу ущърбността на греха. А тя е двойна: 

на наказанието и на провинението. Следователно биха били достатъчни две тайнства. 

3. Освен това тайнствата се отнасят към действията на църковната иерархия: 

както се вижда от казаното от Дионисий.2

 4. Освен това в деветнадесета книга на „Против Фауст”

 А той говори за три действия на църковната 

иерархия: „пречистване, просветление и усъвършенствуване”. Следователно не бива да 

има повече от три тайнства. 
3

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.2 q.1 a.1 sq.; C. Gent., IV 58; Op. 5 De artic. fidei. 

 Августин твърди, че 

тайнствата на новия закон са по-малко от тези на стария. Само че в стария закон не е 

имало тайнство, което да съответствува на миропомазването и на елеосвещението. 

Следователно те не бива да бъдат причислявани към тайнствата на новия закон. 

2 Eccl. hier., V 1, 2 sq. 
3 Contra Faustum, XIX 13. 
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 5. Освен това разпътството не е най-тежкият сред греховете: както се вижда от 

казаното във втората част на това съчинение. Но срещу останалите грехове не са 

постановени по някакво тайнство за всеки. Следователно и срещу разпътството не е 

трябвало да бъде постановено тайнството брак. 

 

 Противно на това е обаче, дето очевидно има повече тайнства. Наистина, 

тайнствата (sacramenta) са наречени свети знаци (sacra signa). Но в Църквата и много 

други неща се освещават чрез сетивни знаци: например светената вода, освещението на 

олтара и други подобни. Следователно тайнствата са повече от седем. 

 2. Освен това Хуго от Сен Виктор4

 3. Освен това има три рода грях: първородният, смъртният и простимият. Срещу 

първородния грях е насочено кръщението; срещу смъртния – покаянието. Следователно 

освен седемте трябва да има и още едно тайнство срещу простимия грях. 

 смята за тайнства на стария закон 

приношението, десятъка и пожертвуванията. Само че пожертвуванието на Църквата е 

едно тайнство и то се нарича причастяване. Следователно приношенията и десятъкът 

също трябва да бъдат наречени тайнства. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, тайнствата на Църквата са 

насочени към две неща: към усъвършенствуването на човека в отнасящото се до 

богопочитанието съобразно християнската религия; и към излекуването на 

ущърбността на греха. И спрямо едното, и спрямо другото е подобаващо да се положат 

седем тайнства. 

 Наистина, духовният живот донякъде съответствува на телесния: както и 

другите телесни неща са в някакво отношение сходни с духовните. Ала по отношение 

на телесния си живот човекът се усъвършенствува по два начина: с оглед на 

собствената си личност; и с оглед на цялата общност, в която живее, тъй като човекът 

по естеството си е обществено живо същество. С оглед на собствената си личност човек 

усъвършенствува телесния си живот по два начина: сам по себе си, домогвайки се до 

жизнено съвършенство; и акцидентално, отстранявайки пречките за живота, като 

болестите и други подобни. Сам по себе си телесният живот бива усъвършенствуван 

трояко. Първо, чрез раждането чрез което човекът започва да бъде и да живее. На 

мястото на това в духовния живот е кръщението: което е духовно възраждане, съгласно 

                                                 
4 De sacramentis, I 11, 2; 12, 4. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXV. За броя на тайнствата 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

реченото в Посланието до Тита, 3:5: „чрез банята на възраждането”, и т.н. Второ, чрез 

растежа, при който човек достига съвършена големина и сила. На мястото на това в 

духовния живот е миропомазването, при което се дава Свети Дух и крепкост. Затова на 

вече кръстените ученици у Лука, 24:49, е речено: „Стойте в град Иерусалим, докле се 

облечете в сила отгоре.” Трето, чрез храненето, благодарение на което у човека се 

съхраняват животът и силата. На мястото на това в духовния живот е причастяването. 

Поради което у Иоана, 6:54, е речено: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има 

живот вечен.” 

 Това би било достатъчно за човека, ако телесният и духовният му живот бяха 

неуязвими: но той като човекът е междувременно слаб и телесно, и духовно, сиреч е 

грешен, необходимо е човек да бъде лекуван от тази си слабост. Лечението е двойно. 

Едното цели оздравяването или възстановяването на здравето. На мястото на това в 

духовния живот е покаянието: съгласно реченото в Псалома, 40:5: „Изцели душата ми, 

защото съгреших пред Тебе.” Другото цели възвръщането на предишното здраве чрез 

подходящи диета и упражнение. На мястото на това в духовния живот е 

елеосвещението, което отстранява остатъците от греховете и подготвя човека за 

крайната слава. Поради което у Иакова, 5:15, е речено: „Ако грехове е сторил, ще му се 

простят.” 

 По отношение на цялата общност пък човек се усъвършенствува по два начина. 

От една страна чрез това, че приема властта на управляващия множеството и 

извършващия публични дейности. На мястото на това в духовния живот е тайнството 

на свещенството (ordo): съгласно реченото в Посланието до евреите, 7:27, че 

свещенослужителите принасят жертва не само за себе си, ами и за народа. От друга 

страна, що се отнася до естествения прираст. Което става чрез брака както в телесния, 

така и в духовния живот: понеже той е не само тайнство, ами и природно задължение. 

 Оттук се вижда и броят на тайнствата, доколкото те са насочени срещу 

ущърбността на греха. Кръщението е насочено срещу лишеността от духовен живот; 

миропомазването – срещу душевната слабост на новородените; причастяването – срещу 

податливостта на душата на грях; покаянието – срещу действителния грях, сторен след 

кръщението; елеосвещението – срещу останките от грехове, неизчистени достатъчно 

чрез покаянието, било поради небрежност, било поради незнание; свещенството – 

срещу разпада на множеството; бракът – за лечение на личното похотливо въжделение 

и срещу намаляването на човеците вследствие смъртта. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXV. За броя на тайнствата 

4 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Някои5

 

 приемат броя на тайнствата, пригаждайки го към броя на добродетелите 

и ущърбностите на провиненията и наказанията: заявявайки, че на вярата съответствува 

кръщението, насочено срещу първородния грях; на надеждата – елеосвещението, 

насочено срещу простимото провинение; на боголюбието – причастяването, насочено 

срещу наказанието за злината; на благоразумието – свещенството, насочено срещу 

невежеството; на справедливостта – покаянието, насочено срещу смъртния грях; на 

умереността – бракът, насочен срещу похотливото въжделение; на мъжеството – 

миропомазването, насочено срещу безсилието. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че едно и също основно 

действуващо използува различни, пригодни за съответната дейност инструменти, за да 

постигне различни резултати. По същия начин и божествената сила, и Христовото 

страдание действуват в нас чрез различни тайнства като чрез различни инструменти. 

 На второто трябва да се отговори, че провинението и наказанието се 

различават както по вид, доколкото те принадлежат към различни видове; така и с 

оглед на различните състояния и склонности. Тъкмо поради това и е трябвало да бъдат 

умножени тайнствата, както става ясно от казаното. 

 На третото трябва да се отговори, че при иерархическите действия следва да 

се съобразяват и действуващите, и приемащите, и самите действия. Действуващи са 

служителите на Църквата. Към тях се отнася тайнството свещенство. Приемащи са 

тези, които пристъпват към тайнствата. Те се създават чрез брака. Действията са 

пречистване, просветляване и усъвършенствуване. Но само пречистването не може да е 

тайнство на новия закон, принасящо благодат: ами то се отнася към някакви свещени 

обряди, каквито са катехизмът и екзорцизмът. Взети заедно, пречистването и 

просветлението, според Дионисий на същото място, се отнасят към кръщението: а при 

рецидив второто се отнася към покаянието и елеосвещението. На свой ред 

усъвършенствуването, което с оглед на силата си е усъвършенствуване на формата, се 

отнася към миропомазването; а с оглед постигането на целта – към причастяването. 

 На четвъртото следва да се отговори, че при тайнството миропомазване се 

дава пълнотата на Светия Дух за укрепване; а при елеосвещението човекът се подготвя 

непосредствено да приеме славата: като нито едното от двете го няма във Вехтия Завет. 

Затова и нищо не е можело да съответствува на тези тайнства там. При все това 

                                                 
5 Alexander Halensis, S. th., IV q.8 m.7 a.2. 
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тайнствата на стария закон са били повече на брой поради разнообразните 

жертвоприношения и свещенодействия. 

 На петото трябва да се отвърне, че срещу любовното въжделение е трябвало да 

бъде приложено специално лекарство чрез някакво тайнство: на първо място, защото 

чрез това похотливо въжделение се опорочава не само личността, ами и природата; на 

второ място, поради силата, с която то поглъща разума. 

 На шестото, сиреч на първото съображение „против”, трябва да се отговори, че 

светената вода и другите освещавания не се наричат тайнства, тъй като не водят до 

резултата от тайнството, който е постигането на благодат. Те обаче разполагат към 

тайнствата: като или отстраняват пречките, както например светената вода се използува 

срещу козните на демоните и срещу простимите грехове; или ни правят пригодни да 

приемем тайнствата, както олтарът и утварта се освещават от благоговение пред 

причастието. 

 На седмото, сиреч на второто съображение „против”, трябва да се отговори, че 

приношенията и десятъкът както в природния закон, така и в закона на Мойсея са били 

отредени не само за подпомагане служителите и бедните, но и като образ: затова са 

били тайнства. Само че сега те не остават именно поради образния си характер: и 

затова не са тайнства. 

 На осмото пък, сиреч на третото съображение „против”, следва да се отвърне, 

че за заличаване на простимия грях няма нужда от вливане на благодат. И тъй като във 

всяко тайнство на новия закон се влива благодат, то в него не е установено никакво 

тайнство пряко срещу простимия грях; който се заличава чрез свещенодействия като 

поръсване със светена вода и други подобни. Според някои елеосвещението е 

постановено срещу простимия грях. Но за това ще говорим на съответното място. 

 

 

Раздел 2. Дали тайнствата са подобаващо подредени по 

гореспоменатия начин6

 

 

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

подредени по гореспоменатия начин. 

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.2 q.1 a.3. 
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 1. Наистина, както казва апостолът в Първото послание до коринтяните, 15:46, 

„първо иде душевното, и после духовното”. Ала чрез брака човекът се ражда с първото 

си, душевното раждане; а чрез кръщението се възражда с второ раждане, което е 

духовно. Следователно бракът трябва да предхожда кръщението. 

 2. Освен това чрез тайнството свещенство човек получава силата да извършва 

свещенодействия. Само че действуващият е преди действието си. Следователно 

свещенството трябва да предхожда кръщението и другите тайнства. 

 3. Освен това причастяването е духовно хранене: а миропомазването се 

оприличава на растежа. Само че храненето е причина за растежа: а значи е и преди 

него. Следователно причастяването предхожда миропомазването. 

 4. Освен това покаянието подготвя човека да се причасти. Но разположеността 

предшествува съвършенството. Следователно покаянието трябва да предхожда 

причастяването. 

 5. Освен това по-близкото до крайната цел идва по-късно. Но елеосвещението е 

най-близо от всички тайнства до крайната цел на блаженството. Следователно трябва 

да е на последно място сред тайнствата. 

 

 Противно на това е обаче, дето всички подреждат тайнствата тъкмо по този 

начин. 

 

 Отговарям с думите, че основанието за подредбата на тайнствата се вижда от 

казаното по-горе. Понеже както едното е преди множествеността, така тайнствата, 

насочени към съвършенството на едната личност, естествено предшествуват 

насочените към съвършенството на множеството. Затова на последно място сред 

тайнствата са поставени свещенството и бракът, които са насочени към 

съвършенството на множеството: при това бракът идва след свещенството, тъй като е в 

по-малка степен причастен към понятието за духовен живот, към какъвто са насочени 

тайнствата. 

 Сред тези пък, които са насочени към съвършенството на едната личност, 

естествено по-първи са тези, които сами по себе си са предназначени да 

усъвършенствуват духовния живот, нежели онези, които го правят акцидентално, 

отстранявайки привходящите злотворни неща: каквито са покаянието и 

елеосвещението. По-назад, естествено, е елеосвещението, което продължава лечението, 

наченато с покаянието. 
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 Сред другите три първо, разбира се, е кръщението, което е духовно възраждане; 

сетне идва миропомазването, което усъвършенствува формата на добродетелта; след 

което е причастяването, което е насочено към съвършенството на целта. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че бракът, доколкото е 

насочен към душевния живот, е дело на природата. Но доколкото в него има и нещо 

духовно, е тайнство. И тъй като притежава духовното в много малка степен, той е на 

последното място сред тайнствата. 

 На второто следва да се отговори, че за да бъде дадено нещо действуващо, то, 

както се предполага, трябва да е съвършено в себе си. Затова по-първи са тайнствата, 

чрез които човек се усъвършенствува в себе си, нежели тайнството свещенство, при 

което един се обявява за по-съвършен от останалите. 

 На третото трябва да се отвърне, че храненето и предшествува растежа като 

негова причина; и го следва като съхраняващо човека в съвършената му големина и 

сила. Затова причастяването може да бъде поставено и преди миропомазването, както 

прави това Дионисий в „За небесната иерархия”7: и след него, както прави това 

Магистърът в четвъртата част на „Сентенции”.8

 На четвъртото трябва да се отговори, че този аргумент би бил валиден, ако 

покаянието непременно се изискваше като подготвящо приемането на причастие. Само 

че това не е вярно: защото ако някой е без смъртен грях, той няма защо да се покайва, 

за да приеме причастието. Така става ясно, че покаянието подготвя за причастяването 

само акцидентално, сиреч когато човек е съгрешил. Затова в молитвата казваме: „Ти, 

Господи на праведните, не си наложил покаяние на праведниците.” 

 

 На петото пък следва да се отвърне, че именно поради посоченото основание 

елеосвещението е последното сред тайнствата, насочени към съвършенството на едната 

личност. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Eccl. hier., III 1; IV 1. 
8 Petrus Lombardus, Sent., IV d.2 c.1; d.8 c.1. 
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Раздел 3. Дали причастяването е най-значимото сред тайнствата9

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че причастяването не е най-

значимото сред тайнствата. 

 1. Наистина, общото благо е по-значимо от благото на едного, както е казано в 

първа книга на „Етика”.10

 2. Освен това по-достойни изглеждат тайнствата, извършвани от по-

високостоящ служител. Ала тайнството миропомазване и тайнството свещенство се 

извършват от епископ, който стои по-горе от обикновения служител, какъвто е 

свещеникът, извършващ тайнството причастяване. Следователно онези тайнства са по-

значими. 

 Но бракът е насочен към общото благо на човешкия вид по 

пътя на раждането: докато причастяването е насочено към собственото благо на 

приемащия причастието. Следователно то не е най-значимото тайнство. 

 3. Освен това тайнствата са толкова по-значими, колкото по-голяма е силата им. 

Но някои тайнства налагат печата, именно кръщението, миропомазването и 

свещенството: докато причастяването не го прави. Следователно тези тайнства са по-

значими. 

 4. Освен това по-значимо изглежда онова, от което другите зависят, а не 

обратното. Но от кръщението зависи причастяването: защото никой не може да приеме 

причастие, ако не е кръстен. Следователно кръщението е по-значимо от 

причастяването. 

 

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

иерархия”11

 

, че „никой не може да придобие иерархично съвършенство без 

пребожественото свето причастие”. Следователно това тайнство е сред всички останали 

най-значимо и придаващо съвършенство. 

 Отговарям с думите, че, казано безусловно, причастяването е най-значимото 

сред тайнствата. Което проличава от три неща. Първо, от това, че в него се съдържа 

самият Христос по субстанция: а в другите тайнства е налице някаква инструментална 

                                                 
9 Cf. Sent., IV d.7 q.1 a.1; d.8 q.1 a.1; De verit., q.27 a.4. 
10 Aristoteles, Ethic., I 2, 1094b8. 
11 Eccl. hier., III 1. 
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сила по причастност към Христа, както се вижда от казаното по-горе. А това, което е по 

същност, винаги е по-значимо от онова, което е по причастност. 

 На второ място това проличава от реда между тайнствата: понеже всички други 

тайнства изглеждат подредени спрямо това като спрямо цел. Наистина,  тайнството 

свещенство е насочено към освещаването на причастието. Тайнството кръщение е 

насочено към приемането на причастието. Същото се усъвършенствува чрез 

миропомазването, за да не се бои човек, че ще бъде лишен от това тайнство. Чрез 

покаянието и елеосвещението човек се подготвя достойно да приеме тялото Христово. 

Бракът пък със самото си значение има нещо общо с въпросното тайнство, доколкото 

той обозначава съединяването на Христа и Църквата, което единство се изобразява чрез 

причастието: поради което и апостолът казва в Посланието до ефесяните, 5:32: „Тази 

тайна е велика: но аз говоря за Христа и за църквата.” 

 На трето място това проличава от обряда на тайнствата. Понеже почти всички 

тайнства завършват с причастяване, както отбелязва Дионисий на посоченото място в 

трета глава на „За небесната иерархия”: както виждаме получаващите свещенически 

чин да приемат светото причастие, а също и кръщаваните, ако са възрастни. 

 Съотношението между останалите тайнства може да е различно. От гледна точка 

на необходимостта кръщението е най-значимото тайнство; от гледна точка на 

съвършенството такова е тайнството свещенство; по средата е тайнството 

миропомазване. Покаянието и елеосвещението стоят по-долу от споменатите тайнства: 

понеже те, както беше казано, са насочени към християнския живот не сами по себе си, 

ами, така да се каже, акцидентално, сиреч като лекове за добавъчната ущърбност. При 

тях елеосвещението се отнася към покаянието така, както миропомазването – към 

кръщението: така щото покаянието е по-необходимо, а елеосвещението е по-

съвършено. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че бракът е насочен към 

общото благо телесно. Ала духовното общо благо на цялата Църква се съдържа по 

субстанция в тайнството причастяване. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез свещенството и миропомазването 

вярващите християни се натоварват с особени задължения: което е свързано със 

задължението на княза. Затова да предаде тези тайнства може единствен епископът, 

който е нещо като княз в Църквата. Чрез причастяването, напротив, човек не се 
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натоварва с някакво задължение: ами това тайнство по-скоро е целта на всички 

задължения, както беше казано. 

 На третото трябва да се отговори, че печатът на тайнството, както беше 

казано по-горе, е един вид причастност в свещенството на Христа. Поради което 

тайнството, което свързва самия Христа с човека, е по-достойно от онова, което налага 

Христовия печат. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че въпросният аргумент е изказан с 

оглед на необходимостта. Наистина, в този смисъл кръщението, което е най-

необходимо, е и най-значимото сред тайнствата. Както свещенството и 

миропомазването превъзхождат от гледна точка на служенето: а бракът – от гледна 

точка на означението. Защото няма пречка нещо да е по-достойно в някакво отношение, 

но да не е безусловно по-достойно. 

 

 

Раздел 4. Дали всички тайнства са необходими за спасението12

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че всички тайнства са 

необходими за спасението. 

 1. Наистина, което не е необходимо, очевидно е излишно. Само че никое 

тайнство не е излишно: понеже „Бог нищо не прави напразно”. Следователно всички 

тайнства са необходими за спасението. 

 2. Освен това, както за кръщението у Иоана, 3:5, е речено: „Ако някой се не роди 

от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие”; така и пак там, 6:54, за 

причастяването се казва: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен.” 

Следователно както кръщението е необходимо тайнство, така такова е и 

причастяването. 

 3. Освен това човек може да бъде спасен и без тайнството кръщение, стига да го 

е пропуснал поради необходимост, а не поради презрение към религията, както ще бъде 

казано по-долу. Ала при всяко тайнство презрението към религията възпрепятствува 

спасението на човека. Следователно на същото основание всички тайнства са 

необходими за спасението. 

 

                                                 
12 Cf. Sent., IV d.7 q.1 a.1; d.8 q.1 a.2; d.23 q.1 a.1; Op. 5 De artic. fidei. 
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 Противно на това е обаче, дето децата биват спасени единствено чрез 

кръщението, без останалите тайнства. 

 

 Отговарям с думите, че необходимо спрямо дадена цел (а тъкмо за такова 

говорим сега) едно нещо може да е по два начина. От една страна, като такова, без 

което няма как да се постигне целта: както храната е необходима за човешкия живот. И 

това е безусловно необходимото за целта. От друга страна необходимо се нарича и 

онова, без което целта не се постига по подобаващия начин: както конят е необходим 

на път. Това обаче не е безусловно необходимо за целта. 

  В първия смисъл необходими са три тайнства. Две за отделната личност: 

кръщението безусловно и абсолютно; и покаянието, ако е сторен смъртен грях след 

кръщението. А тайнството свещенство е необходимо за Църквата: тъй като „дето няма 

управа, народът отпада”, както е речено в Притчи Соломонови, 11:14. 

 Другите тайнства са необходими във втория смисъл. Защото миропомазването 

усъвършенствува в определено отношение кръщението; елеосвещението – покаянието, 

а бракът съхранява многобройността на Църквата чрез продължаване на рода. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за да не бъде нещо 

излишно, е достатъчно то да е необходимо в първия или във втория смисъл. Така 

именно са необходими тайнствата, както беше казано. 

На второто трябва да се отговори, че казаното от Господа следва да се разбира 

като отнасящо се до духовното хранене, а не само до това при тайнството, както 

пояснява Августин в коментара си върху Иоана.13

 На третото пък следва да се отвърне, че макар презирането на всички тайнства 

да противостои на спасението, не говори за презрение на тайнството, ако някой не се 

погрижи да приеме не необходимо за спасението тайнство. В противен случай би 

излязло, че тези, които не приемат свещенство и които не сключват брак, презират 

въпросните тайнства.     

 

 

                                                 
13 In Io., tr.26. 
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