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ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ 

 

 Идва ред да пристъпим към отделните тайнства. Първо ще говорим за 

кръщението; след това за миропомазването; сетне за причастяването; после за 

покаянието; след това за елеосвещението; сетне за свещенството; накрая за брака. 

 Във връзка с първото ще разгледаме две неща: най-напред самото кръщение; на 

второ място подготовката за него. 

 Относно първото е редно да се спрем на четири неща: първо, на отнасящото се 

до тайнството кръщение; второ, на служителя на въпросното тайнство; трето, на 

приемащите това тайнство; четвърто, на следствието от споменатото тайнство. 

 Спрямо първото се задават дванадесет въпроса: 

 Първо, какво представлява кръщението, дали е умиване. 

 Второ, за постановяването на това тайнство. 

 Трето, дали водата е собствената материя на това тайнство. 

 Четвърто, дали се иска обикновена вода. 

 Пето, дали тази е подобаващата формула на това тайнство: „Кръщавам те в 

името на Отца и Сина и Светия Дух”. 

 Шесто, дали човек може да бъде кръстен с формулата: „Кръщавам те в името на 

Христа”. 

 Седмо, дали потапянето е необходимо за кръщението. 

 Осмо, дали се изисква тройно потапяне. 

 Девето, дали кръщението може да се повтори. 

 Десето, за кръщелния обряд. 

 Единадесето, за различните кръщения. 

 Дванадесето, за съотнесеността между тях. 
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Раздел 1. Дали кръщението е самото умиване1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че кръщението не е самото умиване. 

 1. Наистина, телесното умиване отминава. А кръщението остава. Следователно 

кръщението не е самото умиване: ами е по-скоро „възраждане, изображение, страж и 

просветление”, както се изразява Дамаскин в четвърта книга.2

 2. Освен това Хуго от Сен Виктор

 
3

 3. Освен това Августин казва в коментара си върху Иоана

 заявява, че „кръщението е вода, осветена от 

Божието слово, за заличаване на престъпленията”. Ала водата не е самото умиване, ами 

умиването е някаква употреба на водата. 
4

 

: „Прибавя се слово 

към елемента и става тайнство.” Но елемент е самата вода. Следователно кръщението е 

самата вода, а не умиването. 

 Противно на то ва е обаче реченото у Иисуса Сирахов, 34:25: „Ако някой се 

умие от осквернение с мъртъв и пак се допре до него, каква полза от умиването му?” 

Следователно кръщението е самото умиване или измиване. 

 

 Отговарям с думите, че при тайнството кръщение трябва да бъдат разглеждани 

три неща: едното, което е „само тайнство”; другото, което е „реалност и тайнство”; 

третото, което е „само реалност”. Само тайнство е нещо видимо и външно, което е знак 

за вътрешния резултат: защото с такова нещо е свързано понятието за тайнство. 

Външно достъпно за сетивата нещо е самата вода, както и употребата й, каквато е 

умиването. Според някои тайнство е самата вода. Така поне звучат думите на Хуго от 

Сен Виктор. Защото в общото определение за тайнството той говори за „материален 

елемент”: а в определението за кръщението споменава „водата”.5

 Само че това не е вярно. Наистина, доколкото тайнствата на новия закон водят 

до някакво освещаване, освещаването е налице там, където се извършва тайнството. 

Във водата обаче няма освещаване: ами там е налице някаква инструментална сила за 

освещаване, която при това не остава, ами се прелива в човека, който е носителят на 

истинското освещаване. Затова тайнството се осъществява не в самата вода, ами в 

 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.3 a.1 expos. text. 
2 De fide orth., IV 9. 
3 De sacramentis, II 6, 2. 
4 In Io., tr.80. 
5 De sacramentis, I 9, 2. 
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прилагането на водата към човека, каквото е умиването. Затова Магистърът6

 Реалност и тайнство е кръщелният печат: който е и нещо реално, обозначено 

чрез външното умиване, и свещен знак за вътрешното оправдание. Което на свой ред е 

реалността на това тайнство: доколкото е нещо обозначено, но не и обозначаващо. 

 казва, че 

„кръщението е външно умиване на тялото, придружено от предписаната словесна 

формула”.  

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че това, което е тайнство 

и реалност, сиреч печатът, и това, което е само реалност, сиреч вътрешното 

оправдание, остават: само дето печатът остава като незаличим, както беше казано по-

горе; докато оправданието пак остава, ала може да бъде изгубено. Значи Дамаскин е 

определил кръщението не с оглед на външно вършеното, което е само тайнство: ами с 

оглед на вътрешното. Затова прилага към печата две оставащи неща, именно 

„изображение” и „страж”: понеже самият печат, наричан сам по себе си изображение, 

опазва душата в доброто. Две оставащи неща прилага и към последната реалност на 

тайнството: „възраждане” и „просветление”, които се отнасят специално към вярата, 

чрез която човек придобива духовен живот, съгласно реченото в Посланието до 

евреите, 10:38: „Праведният чрез вяра ще бъде жив”; а кръщението е един вид 

засвидетелствуване на вярата. Поради което и се говори за „тайнство на вярата”.7 По 

същия начин и Дионисий във втора глава на „За небесната иерархия”8

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано, в този случай 

мнението на Хуго от Сен Виктор не бива да бъде следвано. При все това има изглежда 

някаква истина в твърдението, че кръщението е вода, доколкото водата е материалното 

начало на кръщението. И така ще имаме предикация по причина. 

 е определил 

кръщението спрямо останалите тайнства като „някакво начало на пресветите заповеди 

за свещенодействие, което оформя нашите душевни предразположения и ни прави 

годни да ги приемем”. Както и спрямо небесната слава, която е всеобщата цел на 

тайнствата, добавяйки: „и прокарва пътя ни нагоре към наднебесния покой”. Както и 

спрямо началото на духовния живот, допълвайки: „и ни предава светото и 

пребожествено възраждане”. 

                                                 
6 Petrus Lombardus, Sent., IV d.3 c.1. 
7 Cf. Augustinus, Еp. XCVIII; Ambrosius, De Spiritu Sancto, I 3. 
8 Eccl. hier., II 1, 1, 
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 На третото пък следва да се отвърне, че с прибавянето на слово към елемента 

става тайнство, само че не в самия елемент, ами в човека, към когото елементът се 

прилага чрез умиването. Това именно и обозначава самото слово, прибавено към 

елемента, когато се казва: „Кръщавам те”, и т.н. 

 

 

Раздел 2. Дали кръщението е било постановено след страданието на 

Христа9

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че кръщението е било постановено 

след страданието на Христа. 

 1. Наистина, причината предхожда следствието. Ала страданието на Христа 

действува в тайнствата на новия закон. Следователно то предшествува постановяването 

на въпросните тайнства. И най-вече постановяването на кръщението: понеже апостолът 

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

Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме”, и т.н. 

 2. Освен това тайнствата на новия закон имат резултата си от заръката на 

Христа. Ала едва след страданието и възкресението си Христос заръчал на учениците 

си да кръщават, заявявайки: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името 

на Отца”, и т.н. Следователно кръщението изглежда да е постановено след Христовото 

страдание. 

 3. Освен това кръщението е необходимо тайнство, както беше казано по-горе: и 

така излиза, че щом било постановено, кръщението станало задължително за людете. 

Преди страданието на Христа обаче те не били длъжни да се кръщават: понеже тогава в 

сила било обрязването, на мястото на което е дошло кръщението. Следователно, както 

изглежда, кръщението не е било постановено преди Христовото страдание. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в една негова проповед за 

Богоявление10

 

: „Откакто Христос се потопил във водата, оттогава водата отмива 

греховете на всички люде.” 

                                                 
9 Cf. S. th., III q.73 a.5 ad 4; Sent., IV d.3 a.5. 
10 Cf. Ps.-Augustinus, Serm. suppos., CXXXV. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, тайнствата имат от 

постановяването си способността да принасят благодат. Ето защо дадено тайнство 

изглежда установено тогава, когато придобие силата да породи своя резултат. А тази 

сила кръщението получило, когато Христос се кръстил. Тъкмо тогава и кръщението 

било наистина постановено като тайнство. 

 Но необходимостта от използуването на това тайнство била посочена на 

човеците след страданието и възкресението. Било защото с Христовото страдание 

прекратили действието си образните тайнства, които били последвани от кръщението и 

другите тайнства на новия закон. Било защото чрез кръщението човек се уподобява на 

страдащия и възкръснал Христос, доколкото умира за греха и начева нов живот в 

правдата. Затова Христос е трябвало да пострада и да възкръсне преди на людете да 

бъде посочена необходимостта да се уподобят нему в смъртта и възкресението. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че и преди страданието 

на Христа кръщението е имало резултатността си от самото Христово страдание, което 

то изобразявало отнапред: само че го правело по различен начин, нежели тайнствата на 

стария закон. Защото те били само образи: докато кръщението имало от Христа силата 

да оправдава, чрез която сила, прочее, и самото страдание било спасително. 

 На второто трябва да се отговори, че хората не е трябвало да бъдат 

ограничавани от Христа до определен брой образи, тъй като той дошъл да изпълни и 

замени образите със собствената си истина. Затова и преди страданието си той не 

постановил кръщението по предписание: ами искал людете да привикнат да прибягват 

до него; и най-вече това да стане в иудейския народ, при който всичко сторено 

изобразявало нещо, както твърди Августин в „Против Фауст”.11

 На третото пък следва да се отвърне, че тайнствата са задължителни 

единствено когато бъдат специално предписани. Което не е било така преди страстите 

Христови, както беше казано. Що се отнася до мястото у Иоана, 3:5, където Господ още 

преди страданието си казва на Никодим: „Ако някой се не роди от вода и Дух, не може 

да влезе в царството Божие”, то по-скоро изглежда да се отнася до бъдещето, нежели до 

настоящето. 

 След страданието и 

възкресението си обаче той предписал кръщението като необходимо не само за 

иудеите, ами и за езичниците, заявявайки: „Идете, научете всички народи.” 

                                                 
11 Contra Faustum, IV 2. 
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Раздел 3. Дали водата е собствената материя на кръщението12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че водата не е собствената материя 

на кръщението. 

 1. Наистина, според Дионисий13

 2. Освен това в кръщението се обозначава умиването от греховете. Ала и много 

други неща служат за умиване, а не само водата: например виното, елеят и други 

подобни. Следователно и с тях може да се кръщава. И значи водата не е собствената 

материя на кръщението. 

 и Дамаскин на споменатото място кръщението 

има силата да просветлява. Но да просветлява е най-присъщо на огъня. Следователно 

кръщението е редно да става по-скоро с огън, нежели с вода: още повече, че Иоан 

Кръстител, предвещавайки Христовото кръщение, казва: „Той ще ви кръсти с Дух 

Светий и с огън” (Мат., 3:11). 

 3. Освен това тайнствата на Църквата са изтекли от страната на висящия на 

кръста Христа, както беше казано по-горе. Само че оттам текла не само вода, ами и 

кръв. Следователно се оказва, че може да се кръщава и с кръв. Което, прочее, и 

изглежда по-съответствуващо на резултата от кръщението: тъй като в Откровението на 

Иоана, 1:5, е речено: „Уми ни от нашите грехове чрез Своята кръв.” 

 4. Освен това, както заявяват Августин14 и Беда15

 5. Освен това, ако водата сама по себе си е собствената материя на кръщението, 

то за да може да се кръщава с водата, с нея не бива да се прави нищо друго. Само че 

при тържественото кръщаване по отношение на водата, с която се кръщава, се 

извършва екзорцизъм и благословение. Следователно излиза, че сама по себе си водата 

не е собствената материя на кръщението. 

, „Христос с допира на 

пречистата си плът придал на водата възродителна и очистителна сила”. Ала не всяка 

вода е свързана с тази на реката Иордан, която Христос допрял с плътта си. 

Следователно очевидно не може да се кръщава с всяка вода. Така че водата като такава 

не е собствената материя на кръщението. 

                                                 
12 Cf. S. th., III q.67 a.3; q.71 a.1; Sent., IV d.3 expos. text.; d.5 q.2 a.1; d.17 q.3 a.4; C. Gent., IV 59; Quodl., I 
q.6 a.1; In Io., III lect.1. 
13 Eccl. hier., V 1, 3; 2, 2 sq. 
14 Cf. Ps.-Augustinus, Serm. suppos., CXXXIV-CXXXVI.  
15 In Lc., 3:21. 
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 Противно на това е обаче реченото от Господа у Иоана, 3:5: „Ако някой се не 

роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.” 

 

 Отговарям с думите, че по божествено постановление водата е собствената 

материя на кръщението. И с пълно право. Първо, с оглед на самото понятие за 

кръщението като възраждане за духовен живот: което най-много подхожда на водата. 

Затова и семената, от които се раждат живите същества, сиреч растенията и животните, 

са влажни и свързани с водата. Поради което и философите смятали водата за начало на 

всички неща.16

 Второ, с оглед на резултатите от кръщението, на които съответствуват 

свойствата на водата. Която с влажността си мие: поради което е подходяща за 

обозначаване и причиняване умиването от греховете. С хладината си намалява 

прекомерната топлина: поради което е пригодна да смекчи пламналото похотливо 

въжделение. С прозрачността си е годна да приеме светлината: поради което е 

подходяща за кръщението като ”тайнство на вярата”. 

 

 Трето, понеже е подходяща да представи Христовите тайни, благодарение на 

които биваме оправдани. Защото по повод реченото у Иоана, 3:5: „Ако някой се не 

роди”, и т.н., Хризостом17

 Четвърто, понеже поради общодостъпността и изобилността си тя е 

подобаващата материя за нуждите на това тайнство, тъй като може лесно да бъде 

намерена всякъде. 

 казва: „Потапяме главите си във водата като в някакъв гроб, 

в който бива погребан и се скрива старият човек, а сетне нов се възправя.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че огънят просветлява 

действено. Ала онзи, който се кръщава, не става просветляващ, ами просветлен чрез 

вярата, която е „от слушане”, както е казано в Посланието до римляните, 10:17. Затова 

за кръщението е по-подходяща водата, нежели огънят. Когато пък се казва: „Той ще ви 

кръсти с Дух Светий и с огън”, под „огън”, както пояснява Иероним18

                                                 
16 Cf. Aristoteles, Metaphys., I 3, 983b19; Thomas Aquinas, lect.4. 

, може да се 

разбира пак Светият Дух, който се явил на учениците като огнени езици, както четем в 

Деяния на апостолите, 2:3. Или под „огън” може да се разбира, както прави това 

17 In Io., hom.25. 
18 In Mt., VIII. 
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Хризостом19, бедата: тъй като бедата пречиства греховете и отслабва въжделението. 

Или пък, както смята Иларий в коментара си върху Матея20

 На второто трябва да се отвърне, че общо взето виното и елеят не се 

използуват за умиване толкова, колкото водата. Те и не умиват така съвършено: тъй 

като след умиването с тях остава някакво зловоние, каквото няма при водата. При това 

те не са така общодостъпни и изобилни като водата. 

, „на кръстените в Светия 

Дух остава да застанат и пред огъня на Страшния съд”. 

 На третото следва да се отговори, че от страната на Христа е потекла вода за 

умиване и кръв за изкупление. Затова кръвта съответствува на тайнството 

причастяване: а водата – на тайнството кръщение. Разбира се, тя има способността да 

умива от силата на Христовата кръв. 

 На четвъртото трябва да се отговори, че силата на Христа е достигнала всяка 

вода не поради съседството по място, ами поради сходството по вид: както уточнява и 

Августин в една своя проповед21

 На петото пък следва да се отвърне, че благославянето на водата не е 

необходимо за кръщението, ами му придава някаква тържественост, с което се 

подбужда смирението на вярващите и се издига препятствие пред козните на демона, за 

да не може той да попречи на резултата от кръщението. 

: „Благословението, изтекло от кръщението на 

Спасителя като духовна река, изпълнило течението на всички потоци, каналите на 

всички извори.” 

 

 

Раздел 4. Дали за кръщението се иска обикновена вода22

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че за кръщението не се иска 

обикновена вода. 

 1. Наистина, нашата вода не е чиста: особено добре е видно това при морската, 

към която са примесени много земни частици, както посочва Философът в 

„Метеорологика”.23

                                                 
19 Op. imperf. in Mt., ad loc. 

 И въпреки това с такава вода може да се кръщава. Следователно за 

кръщението не се изисква обикновена чиста вода. 

20 In Mt., II. 
21 Ps.-Augustinus, Serm. suppos., CXXXV.  
22 Cf. Sent., IV d.3 a.3. 
23 Aristoteles, Meteorol., II 3, 358a14; Thomas Aquinas, lect.6. 
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 2. Освен това  при тържествено кръщаване към водата се прибавя миро. Което 

изглежда нарушава чистотата и обикновеността на водата. Следователно за кръщението 

не се иска обикновена чиста вода. 

 3. Освен това потеклата от страната на висящия на кръста Христос вода 

обозначавала кръщението, както беше казано. Само че тази вода изглежда не е била 

чиста: тъй като в съставеното от сместа на елементите тяло (а Христовото е било тъкмо 

такова) елементите не съществуват в действителност. Следователно се оказва, че за 

кръщението не се иска обикновена чиста вода. 

 4. Освен това лугата очевидно не е чиста вода: тъй като има противоположните 

на водата свойства, доколкото може да топли и изсушава. И все пак, както изглежда, 

може да се кръщава и с луга: както и с водата от баните с течаща през серни канали 

вода, тъй както и лугата се процежда през пепелта. Следователно се оказва, че за 

кръщението не се иска обикновена вода. 

 5. Освен това розовата вода възниква чрез дестилация на рози: също както 

химическите води се получават чрез дестилация от някакви тела. С такава вода, както 

изглежда, може да се кръщава: също както и с дъждовна вода, получавана чрез 

дестилирането на изпарения. Та тъй като тези води не са чисти и обикновени, излиза, че 

за кръщението не се иска чиста обикновена вода. 

 

 Противно на това е обаче, дето собствената материя на кръщението е водата. 

Но вида на вода има единствено обикновената вода. Следователно за кръщението 

непременно се иска чиста обикновена вода. 

 

 Отговарям с думите, че водата може да изгуби чистотата и обикновеността си 

по два начина: от една страна, чрез примесване на друго тяло; от друга, чрез промяна на 

качеството си. Всяко от тези неща може също да стане по два начина: изкуствено и по 

природа. Ала изкуството не достига действието на природата: тъй като природата дава 

субстанциалната форма, което изкуството не може, а всички изкуствени форми са 

акцидентални; освен в случаите, когато собственото действуващо се приложи към 

собствената форма, както огънят – към запалимото, по който начин някои живи 

организми се зараждат от гниещи неща. 

 Така че, каквото и изкуствено преобразувание да настъпи с водата, било чрез 

смесване, било чрез изменение по качество, видът на водата не се преобразува. Поради 

което с такава вода може да се кръщава: освен ако водата не бъде изкуствено смесена с 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXVI. За тайнството кръщение 

10 

 

http://philosophymedieval.org/  

някакво тяло в такова малко количество, че съставното да е по-скоро нещо друго, 

нежели вода; както калта е по-скоро пръст, а не вода, и както разреденото вино е по-

скоро вино, а не вода. 

 Ала естественото преобразувание понякога разрушава вида на водата: и това 

става, когато водата по природа приема субстанцията на примесеното с нея тяло, както 

например водата, превърната във винен сок, е вино, поради което и няма вида на 

водата. Понякога, прочее, водата се променя естествено, без да губи вида си: и това 

става както чрез изменение, например стоплената от слънцето вода; така и чрез 

смесване, например мътната речна вода с примесените в нея частици пръст. 

Следователно трябва да кажем, че кръщение може да се прави с всякаква вода, както и 

да е преобразувана тя, стига да не е разрушен видът на водата. 

 

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

настъпило в морската вода, както и в другите налични такива, не е чак такова, щото да 

разрушава вида на водата. Затова с такива води може да се кръщава. 

 На второто трябва да се отвърне, че примесът на миро не разрушава вида на 

водата. Както и това не става при водата, в която се вари месо: стига само врящите тела 

да не се разпаднат дотам във водата, щото в течността да има повече от другата 

субстанция, нежели от водата; което може да се види от гъстотата й. Ако обаче от 

такава гъста течност бъде изцедена водата, с нея може да се кръщава: както, прочее, и с 

изцедената от калта вода, при все че с кал не може да се кръщава. 

 На третото следва да се отговори, че изтеклата от страната на висящия на 

кръста Христос вода не е била течността флегма, както смятат някои.24

 На четвъртото трябва да се отговори, че с луга и вода от серните бани може да 

се кръщава: понеже такива води не се смесват естествено или изкуствено с други тела, 

ами само претърпяват някакво изменение, доколкото преминават през някакви тела. 

  Защото с такава 

течност не може да се кръщава: както и с кръвта на живо същество, вино или сок на 

някакво растение. Това била чиста вода, по чудо изтекла от мъртвото тяло заедно с 

кръвта, за да потвърди истинността на Господнето тяло срещу заблуждението на 

манихеите: именно като чрез водата, която е единият от четирите елемента, се покаже, 

че тялото на Христа наистина е било съставено от четирите елемента; а чрез кръвта се 

показва, че е съставено от четирите течности. 

                                                 
24 Decretal. Gregorii IX, III tit.41 c.8. 
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 На петото пък следва да се отвърне, че розовата вода е разреден сок от рози. 

Поради което с нея не може да се кръщава. На същото основание това не може да става 

и с химически води: например с вино. Съвсем друго е положението при дъждовната 

вода, която възниква най-вече чрез дестилацията на водните изпарения и в която има 

съвсем малко течност от примесените тела: която при това, по силата на природата, 

която е по-голяма от тази на изкуството, при такава дестилация се превръща в чиста 

вода, което не може да стане по изкуствен начин. Затова дъждовната вода не съдържа 

никое свойство на примесеното към нея тяло: което не може да се каже за розовата и 

химическата вода. 

 

 

Раздел 5. Дали подобаващата формула при кръщението е: „Кръщавам 

те в името на Отца и Сина и Светия Дух”25

 

  

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че при кръщението не е подобаваща 

формулата: „Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух.” 

 1. Наистина, действието трябва да бъде приписано по-скоро на основното 

действуващо, нежели на служителя. Ала при тайнството служителят действува като 

инструмент, както беше казано по-горе: основният действуващ при кръщението е 

Христос, съгласно реченото у Иоана, 1:33: „Над Когото видиш да слиза Духът и да 

остава върху Него, Този е, Който кръщава.” Не подобава, следователно, служителят да 

казва: „Аз те кръщавам”26

 2. Освен това не е нужно извършващият някакво действие да споменава 

въпросното действие: например този, който учи някого, няма защо да казва: „Аз ви 

уча.” Но Господ едновременно дал предписание за кръщаване и поучаване, заявявайки 

у Матея, 28:19: „Идете, научете всички народи”, и т.н. Следователно в кръщелната 

формула няма защо да се споменава действието кръщаване. 

: още повече, че когато се каже „кръщавам”, се подразбира 

„аз”, и значи добавката е излишна. 

 3. Освен това кръщаваният понякога не разбира думите, например ако е глух или 

дете. Значи напразно е да му се говори: съгласно реченото у Иисуса Сирахов, 32:6: 

„Когато не слушат, не си хаби думите.” Следователно към кръщавания не подобава да 

се обръщаме с думите: „Кръщавам те.” 
                                                 
25 Cf. S. th., III q.60 a.8; q.84 a.5; Sent., IV d.3 a.2; In I Cor., I lect.2. 
26 Латинската формула е: “Ego te baptizo”, etc. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXVI. За тайнството кръщение 

12 

 

http://philosophymedieval.org/  

 4. Освен това се случва понякога мнозина да бъдат кръщавани от мнозина: както 

според Деянията на апостолите, 2:41 и 4:4, Христовите ученици кръстили един ден три 

хиляди, а друг – пет хиляди. Следователно кръщелната формула не бива да се 

ограничава с единственото число и да се казва: Аз те кръщавам”: ами може да се каже 

и: „Ние ви кръщаваме.” 

 5. Освен това кръщението има силата си от страданието Христово. А чрез 

формулата кръщението се освещава. Следователно в кръщелната формула трябва да 

бъде споменато и Христовото страдание. 

 6. Освен това името обозначава свойството на вещта. Но има три личностни 

свойства на божествените лица, както беше казано в първата част на това съчинение. 

Следователно трябва да се каже не: „В името на Отца и Сина и Светия Дух”, ами: „В 

имената”, и т.н. 

 7. Освен това лицето на Отца се обозначава не само с името „Отец”, ами също с 

„Нероден” и „Родител”; Синът се обозначава с имена като „Слово”, „Образ” и „Роден”; 

а Светият Дух може да бъде наречен „Дар”, „Любов” и „Произхождащ”. Следователно 

изглежда и при употребата на тези названия се получава кръщение. 

 

 Противно на това е обаче реченото от Господа у Матея, 28:19: „Идете, научете 

всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа.” 

 

 Отговарям с думите, че кръщението се освещава чрез своята формула: съгласно 

реченото в Посланието до ефесяните, 5:26: „като я очисти с водната баня чрез словото”; 

а Августин27

 

 отбелязва, че „кръщението се освещава с евангелските слова”. Затова в 

кръщелната формула трябва да бъде изказана причината за кръщението. Причините 

обаче са две: една основна, която му придава сила и която е светата Троица; и една 

инструментална, именно служителят, който извършва външното действие. Затова в 

кръщелната формула следва да бъдат споменати и двете. За служителя се говори, 

когато се казва: „Аз те кръщавам”: а за основната причина, когато се казва: „в името на 

Отца и Сина и Светия Дух”. Тъкмо поради това тази е подобаващата кръщелна 

формула: „Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух.” 

                                                 
27 De baptismo, IV 15; XVI 25. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че действието се 

приписва на инструмента като непосредствено действуващ: а на основното 

действуващо – като на онова, по силата на което действува инструментът. Затова в 

кръщелната формула подобаващо се обозначава служителят като осъществяващ 

действието кръщаване, като се казва: „Аз те кръщавам”: а и сам Господ доверява това 

действие на служителите, заявявайки: „като ги кръщавате”, и т.н. А първопричината, 

като онова, по силата на което се върши тайнството, е обозначена чрез думите: „в 

името на Отца и Сина и Светия Дух”: защото Христос не кръщава без Отца и Светия 

Дух. Гърците, прочее, не приписват действието кръщаване на служителите, за да 

избегнат заблуждението на древните, които приписвали силата на кръщението на 

самите кръщаващи, казвайки: „Аз съм Павлов, аз пък Кифин” (1. Кор., 1:12). Затова 

казват: „Кръщава се рабът Христов този и този в името на Отца”, и т.н. И тъй като 

извършеното от служителя действие е придружено от позоваване на Троицата, 

извършено е истинското тайнство. Добавеното „аз” в нашата формула не е от 

същностно значение, ами е поставено за по-ясното изразяване на намерение. 

 На второто трябва да се отговори, че тъй като умиването на човека с вода може 

да стане поради много причини, думите на формулата следва да определят, с каква цел 

точно се върши това. Това, разбира се, не става чрез думите: „в името на Отца и Сина и 

Светия Дух”: тъй като всичко трябва да вършим в това име, както е речено в 

Посланието до колосяните, 3:17. Затова тайнството не е извършено, ако не бъде 

изразено словесно, независимо дали по нашия или по гръцкия начин: съгласно 

декреталия на Александър III.28

 На третото трябва да се отвърне, че произнасяните във формулите на 

тайнствата думи не се изричат само за да означат нещо, но и за да въздействуват, тъй 

като имат действеността си от онова Слово, „чрез Което всичко стана” (Иоан, 1:3). 

Затова те се отправят дори не само към хора, ами и към лишени от сетива творения: 

както когато се каже: „Заклинам те, творение сол.” 

: „Ако някой трикратно потопи дете в името на Отца и 

Сена и Светия Дух, амин, но не каже: Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия 

Дух, амин; детето не е кръстено.” 

 На четвъртото следва да се отговори, че мнозина едновременно не могат да 

кръстят едного: тъй като действието се умножава с умножаването на действуващите, 

стига да се извършва в съвършенство от всекиго. Така че, ако се съберат двама, единият 

                                                 
28 Cf. Decretal. Gregorii IX, III tit.42 c.1. 
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от които е ням и не е в състояние да произнесе думите, а другият е сакат и не е в 

състояние да осъществи действието, двамата не могат да кръщават едновременно, като 

единият казва думите, пък другият върши действието. Мнозина едновременно обаче 

могат да бъдат кръстени, ако е необходимо: понеже тогава всеки от тях ще получи едно 

само кръщение. Разбира се, ще трябва да се изрече: „Кръщавам ви”, но това не е 

никакво изменение, тъй като „ви” означава не друго, а „тебе и тебе”. А когато кажем 

„ние”, това не е „аз и аз”, а „аз и ти”: така че в този случай се изменя формулата. По 

същия начин тя се изменя и ако кажа: „Аз кръщавам себе си.” Затова никой не може 

сам да се кръсти. Ето защо и Христос е кръстен от Иоан Кръстител.29

 На петото трябва да се отговори, че Христовото страдание е първопричина по 

отношение на служителите, ала е инструментална такава по отношение на светата 

Троица. Затова се споменава Троицата, а не Христовото страдание. 

 

 На шестото трябва да се отговори, че макар да има три личностни имена за 

трите лица, същностното име е едно. Ала божествената сила, действуваща при 

кръщението, е свързана със същността. Затова се казва „в името”, а не „в имената”. 

 На седмото пък следва да се отвърне, че както за кръщението се взима вода, 

понеже тя най-често се използува за умиване, така за обозначаването на трите лица в 

кръщелната формула се използуват имената, с които най-често са назовавани лицата в 

един или друг език. Ако се прибегне до други названия, тайнството не е извършено. 

 

 

Раздел 6. Дали може да се кръщава в името на Христа30

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че би могло да се кръщава в името 

на Христа. 

 1. Наистина, както е една вярата, така едно е и кръщението, както е речено в 

Посланието до ефесяните, 4:5. Ала в Деяния на апостолите, 8:12, се казва, че „в името 

на Иисуса Христа се кръщаваха и мъже, и жени”. Следователно и сега може да се 

кръщава в името на Христа. 

 2. Освен това Амвросий31

                                                 
29 Cf. Extra, De Baptismo et ejus effectu, c. Debitum. 

 казва: „Когато назовеш Христа, си обозначил и Отца, 

от който бил помазан, и самият помазаник, Сина, и Светия Дух, с който е бил помазан.” 

Но в името на Троицата може да се кръщава. Следователно и в името на Христа. 

30 Cf. Sent., IV d.3 a.2; In Mt., XXVIII; In I Cor., I lect.2. 
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 3. Освен това папа Николай I. отговаря на въпросите на българите32

 

 така: „Тези, 

които са кръстени в името на светата Троица или само в името на Христа, както четем в 

Деяния на апостолите, са еднакво кръстени, както отбелязва свети Амвросий, и няма 

защо да бъдат прекръщавани.” Те обаче би трябвало да бъдат прекръстени, ако не са 

приели кръщението в тази формула. Следователно кръщението може да се извършва в 

името на Христа с тази формула: „Кръщавам те в името Христово.” 

 Противно на това е обаче написаното от папа Пелагий II. до епископ 

Гауденций: „Ако живеещите в съседство с ваша любезност люде изповядат, че са 

кръстени единствено в името Господне, без никакво колебание и съмнение кръсти 

присъединяващите се към християнската вяра в името на светата Троица.” И Дидим 

заявява в „За светата Троица”33

 

: „Ако някой е толкова чужд на вярата, та да кръщава, 

пропускайки едно от споменатите имена”, сиреч на лицата, „кръщението не е 

извършено докрай.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, тайнствата имат действеността си 

благодарение установеността им от Христа. Ето защо, ако бъде пропуснато нещо, което 

Христос е постановил спрямо дадено тайнство, то не действува: освен при особено 

разпореждане от оногова, който не е обвързан в силата си с тайнствата. Но Христос е 

постановил тайнството на кръщението да става с призоваване на Троицата. И затова, 

каквото и да липсва при призоваването на пълната Троица, кръщението не е изцяло 

извършено. 

 Няма значение, че в името на едното лице се подразбира другото, както в името 

на Отца се подразбира Синът; или че онзи, който споменава само едното лице, може би 

праведно вярва и в трите. Защото за тайнството се иска сетивна материя, но и сетивна 

форма. Затова за съвършенството на тайнството не са достатъчни разбирането или 

вярата в Троицата, ако Троицата не бъде изречена със сетивни думи. Затова при 

Христовото кръщение, което било началото на освещаването на нашето такова, 

Троицата присъствувала сетивно: Отец в гласа, Синът в човешката природа, Светият 

Дух в гълъба. 

 

                                                                                                                                                         
31 De Spiritu Sancto, 1. 
32 Ad consulta Bulgarorum, 104. – cf. Gratianus, Decretum, III d.4, cn.24. 
33 Cf. Gratianus, loc. cit., cn.30. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по изрично Христово 

откровение апостолите на първоначалната Църква кръщавали в името на Христа, та то, 

което било омразно за иудеите и езичниците (1. Кор., 1:23), да бъде почитано, 

доколкото при произнасянето му по време на кръщението се дава Светият Дух. 

 На второто трябва да се отговори, че Амвросий посочва основанието, поради 

което подобно разпореждане е трябвало да има в първоначалната Църква: тъй като под 

името на Христа се подразбира цялата Троица; и затова предадената от Христа в 

Евангелието формула запазвала своята цялост, поне по подразбиране. 

 На третото пък следва да се отвърне, че папа Николай опира твърдението си 

на двете предходни решения. Затова отговорът му става ясен тъкмо от тях двете. 

 

 

Раздел 7. Дали потапянето във вода е необходимо за кръщението34

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че потапянето във вода е 

необходимо за кръщението. 

 1. Наистина, в Посланието до ефесяните, 4:5, е казано: „Една е вярата, едно е 

кръщението.” Но при мнозина общоприетият начин на кръщаване е чрез потапяне. 

Следователно, както изглежда, не може да има кръщение без потапяне. 

 2. Освен това в Посланието до римляните, 6:3 сл., апостолът казва: „Които се 

кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме. Ние се погребахме с Него 

чрез кръщението в смъртта.” Но това става чрез потапяне: понеже Хризостом 

коментира реченото у Иоана, 3:5: „Ако някои се не роди от вода и Дух”, и т.н. по 

следния начин: „Потапяме главите си във водата като в някакъв гроб, в който бива 

погребан и се скрива старият човек, а сетне нов се възправя.” Следователно се оказва, 

че потапянето е необходимо за кръщението. 

 3. Освен това, ако кръщението можеше да става без потапяне на цялото тяло, би 

следвало на това основание да е достатъчно да бъде полята с вода която и да е част от 

тялото. Само че това очевидно не може да е така: тъй като първородният грях, срещу 

който най-вече е дадено кръщението, не е само в една телесна част. Излиза, 

следователно, че за кръщението се иска потапяне, а не е достатъчно само поръсване. 

 

                                                 
34 Cf. Sent., IV d.3 a.4. 
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 Противно на това е обаче реченото в Посланието до евреите, 10:22: „Нека 

пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата 

от лукава съвест и умием тялото с чиста вода.” 

 

 Отговарям с думите, че в тайнството кръщение водата се използува за умиване 

на тялото, което обозначава вътрешното умиване от греховете. Ала умиването с вода 

може да стане не само при потапяне, ами също чрез поръсване и поливане. Ето защо, 

макар да е по-надеждно кръщението чрез потапяне, което и по-често се прави: то може 

да става и чрез поръсване, както и чрез поливане, съгласно реченото у Иезекиила, 

36:25: „Ще ви поръся с чиста вода”; а така е кръщавал, както четем35

 

, блаженият 

Лаврентий. Така се постъпва най-вече при нужда. Например когато кръщаваните са 

твърде много: както се вижда в Деяния на апостолите, 2:41 и 4: 4, където е казано, че 

единия ден повярвали три хиляди, а другия – пет хиляди души. Понякога нуждата може 

да идва от оскъдността на водата; или от слабостта на служителя, който  не е в 

състояние да издържи да кръщава; или от слабостта на кръщавания, за когото 

потапянето може да е смъртно опасно. Затова трябва да се каже, че потапянето не е 

необходимо за кръщението. 

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

променя субстанцията на вещта. За самото кръщение обаче се иска умиване на тялото с 

вода: поради което то е наречено „баня”, съгласно казаното в Посланието до ефесяните, 

5:26: „Като я очисти с водната баня чрез словото.” Но как точно ще стане умиването, 

така или иначе, е нещо привходящо. Затова въпросното различие не снема единството 

на кръщението. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез потапяне по-изразително се 

представя образът на Христовото погребване: затова този начин на кръщаване е по-

общоприет и по-похвален. Но същото се представя и при другите начини на кръщаване, 

ако и не чак така изразително: защото както и да стане умиването, тялото на човека или 

някоя негова част се подлага под водата, също както Христос бил положен под земята. 

 На третото пък следва да се отвърне, че главната телесна част, поне що се 

отнася до външните членове, е главата, в която се помещават всички вътрешни и 

външни сетива. Ето защо, ако цялото тяло не може да бъде полято поради оскъдността 

                                                 
35 Iacobus a Voragine, Legenda aurea, 117. 
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на водата или поради някаква друга причина, трябва да бъде полята главата, в която се 

проявява началото на душевния живот. И макар първородният грях да се предава чрез 

детеродните членове, не е редно да бъдат поръсвани по-скоро те, а не главата, тъй като 

чрез кръщението не се премахва предаването на първородния грях на детето при 

раждането му, ами душата се освобождава от петното и вината за сторения грях. Затова 

трябва да бъде умита най-вече онази част на тялото, в която се проявяват душевните 

дела. В стария закон, наистина, лекарството срещу първородния грях било насочено 

към детеродния член: тъй като онзи, който трябвало да отмахне първородния грях, щял 

да се роди от семето на Авраама, знак за чиято вяра според Посланието до римляните, 

4:11, било обрязването. 

 

 

Раздел 8. Дали трикратното потапяне е необходимо за 

кръщението36

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че трикратното потапяне е 

необходимо за кръщението. 

 1. Наистина, в една своя проповед Августин37

 2. Освен това тайнствата имат действеността си от Христовото поръчение. Но 

трикратното потапяне е заръчано от Христа: защото папа Пелагий пише в споменатото 

си писмо до епископ Гауденций: „Евангелското предписание, дадено ни от самия 

Господ Бог и Спасител наш Иисус Христос, ни напомня да извършваме светото 

кръщение в името на Троицата, като три пъти потапяме всеки кръщаван.” 

Следователно, както за кръщението е необходимо да се кръщава в името на Троицата, 

така е необходимо и да се кръщава с трикратно потапяне. 

 заявява: „С право бивате три пъти 

потапяни: понеже приемате кръщението в името на Троицата. С право бивате три пъти 

потапяни: понеже приемате кръщението в името на Иисуса Христа, който възкръснал 

на третия ден. Защото това трикратно потапяне представя вида на Господнето 

погребение, чрез което сте погребани заедно с Христа в кръщението.” Ала и двете неща 

са очевидно необходими за кръщението:  обозначаването в него на троичността на 

лицата и наподобяването на Христовото погребение. Следователно излиза, че 

трикратното потапяне е необходимо за кръщението. 

                                                 
36 Cf. Sent., IV d.3 a.4; d.23 q.1 a.1. 
37 Cf. Gratianus, Decretum, III d.4, cn.78. 
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 3. Освен това, ако трикратното потапяне не беше необходимо за кръщението, то 

тайнството кръщение човек би получил още при първото потапяне. Ако пък се добавят 

второ и трето, излиза, че той се кръщава втори и трети път: което е нелепо. 

Следователно едно потапяне не е достатъчно за извършването на кръщението, ами е 

нужно трикратно потапяне. 

 

 Противно на това е обаче писаното от Григорий38

 

 до епископ Леандър: „Няма 

нищо укорително в това, дали при кръщението ще потопиш детето веднъж или три 

пъти: понеже както чрез трикратното потапяне се обозначава троичността на лицата, 

така чрез еднократното – единствеността на Бога.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано преди, за кръщението само по себе 

си се иска умиване с вода, което е необходимо за тайнството: докато начинът на 

умиване се отнася акцидентално за него. Ето защо, както гласи и току-що приведеното 

авторитетно изказване на Григорий, спрямо самото кръщение е все едно дали то ще 

стане по единия или по другия начин, сиреч дали кръстеният ще бъде потопен веднъж 

или три пъти: понеже с едното потапяне се обозначава единствената смърт на Христа и 

единствената божественост; а чрез трикратното потапяне – тридневното оставане на 

Христа в гроба и троичността на лицата. 

 Но поради най-различни причини по разпореждане на Църквата понякога се 

постановява единият начин, а понякога другият. Защото със самото зараждане на 

Църквата някои мислели неправилно Троицата и смятали Христос за обикновен човек, 

който не е Божи Син и Бог, освен по заслуга, каквато била най-вече смъртта му: поради 

което кръщавали не в името на Троицата, ами в памет на Христовата смърт и с едно 

потапяне. Което било отхвърлено още от ранната Църква. Затова в „Апостолските 

канони”39

 По-късно покълнало заблуждението на някои схизматици и еретици, които 

повторно кръщавали людете: каквито са донатистите, за които разказва Августин в 

 четем: „Ако някой презвитер или епископ потапя не три пъти при една 

кръщелна служба, ами само веднъж, тъй като според някои кръщението е в името на 

Господнята смърт, да бъде снет от длъжността му: защото Господ ни е казал да 

кръщаваме не в името на смъртта му, ами в името на Отца и Сина и Светия Дух.” 

                                                 
38 Gregorius Magnus papa, Registrum, I 9, ep.43. 
39 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.79. 
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коментара си върху Иоана.40 Та затова, за да бъде премахнато заблуждението им, на 

събора в Толедо41

 Когато тази причина отпаднала, общоприето при кръщението станало 

трикратното потапяне. Затова тежко съгрешава кръщаващият по друг начин, който все 

едно не спазва църковния обряд. Така или иначе, самото кръщение е извършено. 

 било постановено да има едно само потапяне, като е писано така: „За 

да избегнем съблазънта на схизмата и прибягването до еретически учения, държим 

кръщението да става с едно обикновено потапяне.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Троицата е, така да се 

каже, основното действуващо при кръщението. Следствието обаче е сходно с 

причината си по форма, а не по материя. Затова обозначаването на Троицата в 

кръщението става чрез словесна формула. Напротив, не е нужно Троицата да бъде 

обозначена чрез материална употреба: това става само за по-голяма изразителност. По 

същия начин смъртта на Христа се изобразява достатъчно в едното потапяне. А 

тридневното му оставане в гроба не е необходимо за спасението ни: понеже и един ден 

да беше погребан или мъртъв, това би било достатъчно, за да бъдем изкупени; а три 

дена прекарал в гроба, за да стане явна истинността на смъртта му, както беше казано 

по-горе. Откъдето става ясно, че трикратното потапяне не е необходимо за тайнството 

нито откъм Троицата, нито откъм Христовото страдание. 

 На второто трябва да се отговори, че според папа Пелагий Христос е заръчал 

трикратно потапяне по подобие на това, което той сторил: като предписал да се 

кръщаваме „в името на Отца и Сина и Светия Дух”. При все това не е едно и също 

нещо по смисъла си формулата и материалната употреба, както беше казано. 

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

кръщението се иска съответното намерение. Затова от намерението на служителя на 

Църквата, който възнамерява да кръсти веднъж с трикратно потапяне, самото кръщение 

става едно. Затова Иероним отбелязва в коментара си върху Посланието до 

филипяните42

                                                 
40 Cf. De haeresibus, 69. 

: „Макар три пъти да се кръщава”, сиреч да се потапя, „поради тайната на 

Троицата, кръщението се смята за едно.” Ако обаче възнамерява с всяко потапяне да 

кръщава наново, повтаряйки при всяко потапяне думите на кръщелната формула, той 

самият съгрешава, кръщавайки многократно.” 

41 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.85.  
42 Cf. In Eph., 4:5; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.81. 
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Раздел 9. Дали кръщението може да се повтори43

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че кръщението може да се 

повтори. 

 1. Наистина, кръщението изглежда установено за умиване от греховете. Само че 

греховете се повтарят. Следователно още повече е редно да се повтори кръщението: 

понеже Христовото милосърдие надхвърля човешкото провинение. 

 2. Освен това Иоан Кръстител бил най-много препоръчан от Христа: понеже за 

него у Матея, 11:11, е речено: „Между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана 

Кръстителя.” Но кръстените от Иоан били кръстени повторно: както четем в Деяния на 

апостолите, 19:1 сл., където е казано, че Павел кръстил онези, които били кръстени с 

кръщението Иоаново. Следователно с още по-голямо основание следва да бъдат 

повторно кръстени кръстените от еретици или грешници. 

 3. Освен това на Никейския събор44

 4. Освен това кръщението е необходимо за спасението. Но за някои кръстени 

понякога има съмнение, дали всъщност са кръстени. Следователно те, както изглежда, 

трябва да бъдат кръстени повторно. 

 е постановено: „Ако някой от павлинистите 

или катафригийците премине към католическата Църква, той трябва да бъде кръстен”. 

Същото основание е приложимо очевидно и към другите еретици. Следователно 

кръстените от еретици трябва да бъдат прекръстени. 

 5. Освен това причастяването е по-съвършено тайнство от кръщението. Но 

тайнството причастяване се повтаря. Следователно още повече може да се повтори 

кръщението. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до ефесяните, 4:5: „Една е 

вярата, едно е кръщението.” 

 

 Отговарям с думите, че кръщението не може да се повтори. Първо, защото то е 

някакво духовно възраждане: доколкото човек умира за стария си живот и започва да 

                                                 
43 Cf. S. th., III q.49 a.3 ad 2; q.80 a.10 ad 1; q.84 a.10 ad 1 et 5; Sent., IV d.2 q.1 a.2 ad 2; d.6 q.2 a.1; d.12 q.3 
a.1; d.14 q.1 a.4; In Eph., IV lect.2; In Heb., VI lect.1; C. Gent., IV 59 et 71; In Io., III lect.1. 
44 Cf. Gratianus, Decretum, II causa 1, d.1, cn.52. 
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води нов. Затова у Иоана, 3:5, е речено: „Ако някой се не роди от вода и Дух, не може 

да влезе в царството Божие.” Отделният човек обаче се ражда веднъж. Затова 

кръщението не може да бъде повторено: както и телесното раждане. Затова в коментара 

си върху Иоана45

 Второ, защото „в смъртта Христова се кръстихме” (Рим., 6:3), чрез която 

умираме за греха и възкръсваме за нов живот. Но Христос само веднъж е умрял. Затова 

в Посланието до евреите, 6:6, срещу искащите да прекръстват е речено: „Те повторно 

разпъват в себе си Сина Божий”; а глосата пояснява: „Едната Христова смърт е 

осветила едно кръщение.” 

 Августин пояснява думите: „Нима човек може втори път да влезе в 

утробата на майка си и да се роди?” (Иоан, 3:4), по следния начин: „Така разбирай 

духовното раждане, както Никодим е разбирал плътското. Както утробата не може да 

се повтори, така не се повтаря и кръщението.” 

 Трето, защото кръщението полага печата, който е незаличим и се дава с някакво 

освещение. Затова, както другите освещения в Църквата не се повтарят, така не се 

повтаря и кръщението. Това твърди и Августин във втората книга на съчинението 

срещу посланието на Пармениан46

 Четвърто, защото кръщението е дадено най-вече против първородния грях. И 

както първородният грях не се повтаря, така не се повтаря и кръщението: понеже, както 

е казано в Посланието до римляните, 5:18, „както чрез престъплението на едного дойде 

осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата на Едного дойде на всички човеци 

оправдаване за живот”. 

, заявявайки, че „воинското клеймо не се поставя 

повторно” и че „християнските тайнства са по-трайни от онзи телесен белег, щом 

виждаме дори отстъпниците да не губят кръщението си и когато се върнат към вярата 

чрез покаяние, то да не се повтаря”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че кръщението действува 

по силата на Христовото страдание, както беше казано по-горе. Затова, както 

последвалите грехове не отнемат силата на Христовото страдание, така те не отнемат и 

кръщението, та да трябва то да бъде повтаряно: ами чрез покаянието се снема грехът, 

който възпрепятствува резултата от кръщението. 

                                                 
45 In Io., tr.11. 
46 Contra epistolam Parmeniani, II 13. 
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 На второто трябва да се отвърне, че реченото у Иоана, 1:33: „Аз Го не 

познавах”, Августин47

 На третото следва да се отговори, че павлинистите и катафригийците не 

кръщавали в името на Троицата. Затова Григорий

 тълкува така: „Ето, след Иоана е кръстен, след убиеца не е: 

понеже Иоан сам извършил кръщение, а убиецът прибягнал до Христовото; тъй като 

това тайнство е толкова свято, щото не се омърсява дори ако бъде извършено от 

убиец.” 

48 пише до епископ Кирик: „Тези 

еретици, които не са кръстени в името на Троицата, каквито са боносианците и 

катафригийците”, които мислят същото като павлинистите, „тъй като тези не вярват 

Христос да е Бог”, ами го смятат за обикновен човек, „а другите”, сиреч 

катафригийците, „вярват превратно, че Светият Дух е човек, именно Монтан”: та 

когато те дойдат в светата Църква, е редно да бъдат кръстени, тъй като всъщност не са 

били, доколкото, изпаднали в заблуждение, не са приели името на светата Троица.” 

Обаче, както е отбелязано в „Църковните правила”49

 На четвъртото трябва да се отговори, че според Декреталия на Александър 

III.

, „ако някои от тези еретици са 

кръстени, изповядвайки светата Троица, и се обърнат към католическата вяра,  те биват 

приемани като кръстени.” 

50

 На петото пък следва да се отвърне, че и двете тайнства, именно кръщението и 

причастяването, представят Господнята смърт и страдание: само че по различен начин. 

При кръщението смъртта на Христа се споменава, доколкото човекът умира с Христа, 

за да се възроди за нов живот. А в тайнството причастяване смъртта на Христа се 

споменава, понеже самият страдащ Христос ни е предоставен като един вид пасхално 

пиршество: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 5:7 сл.: „Христос, 

Пасхата наша, биде заклан за нас: така че нека празнуваме.” И тъй като човек веднъж се 

ражда, а много пъти се храни, веднъж бива кръстен, но много пъти приема 

причастието. 

 „тези, за които има съмнение, дали са кръстени, да бъдат кръстени, като първо се 

изрекат следните думи: „Ако си кръстен, не те кръщавам отново; но ако не си, 

кръщавам те”, и т.н. Защото не изглежда да се повтаря онова, за което не знаел, дали е 

станало.” 

 
                                                 
47 In Io., tr.5. 
48 Gregorius Magnus papa, Registrum, XI 4, ep.67; Gratianus, Decretum, III d.4, cn.84. 
49 Gennadius, De eccles. dogmat., 52. 
50 Decretal. Gregorii IX, III tit.42 c.2. 
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Раздел 10. Дали е подобаващ обрядът, използуван от Църквата при 

кръщението51

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобаващ обрядът, 

използуван от Църквата при кръщението. 

 1. Наистина, както казва Хризостом52

 2. Освен това за едно и също тайнство изглежда не бива да се използуват 

различни материи. Но кръщението е свързано с умиване с вода. Следователно не 

подобава кръщаваният да бъде помазван два пъти със светено масло, първо на гърдите, 

сетне между  плещите, а след това и с миро на темето. 

, „кръщелните води никога не биха 

пречистили греховете на вярващите, ако не бяха осветени чрез допира на Господнето 

тяло”. Но това станало при кръщаването на Христа, което се празнува на празника 

Богоявление. Следователно кръщението би трябвало да се празнува тържествено по-

скоро на Богоявление, нежели в навечерието на Пасха или Петдесетница. 

 3. Освен това, както е речено в Посланието до галатяните, 3:28, в Христа Иисуса 

„няма мъжки пол, ни женски, варварин и скит”; и на същото основание ги няма и 

другите различия. Още по-малко пък при вярата в Христа роля играят различните 

одежди. Не подобава, следователно, кръщаваните да се обличат в бели дрехи. 

 4. Освен това кръщението може да бъде отпразнувано и без подобни церемонии. 

Значи споменатите неща са излишни: и така излиза, че те напразно са установени от 

Църквата в кръщелния обряд. 

 

 Противно на това е обаче, дето Църквата се направлява от Светия Дух, който не 

върши нищо нередно. 

 

 Отговарям с думите, че при тайнството кръщение едни неща се правят, защото 

са необходими за тайнството, а други – за да му придадат тържественост. Необходими 

за тайнството са формулата, с която се обозначава първопричината му; служителят, 

който е инструменталната причина; както и употребата на материята, именно 

умиването с вода, обозначаващо основния резултат от тайнството. Всички други 

                                                 
51 Cf. Sent., IV d.6 q.2 a.1. 
52 CF. Chromatius, In Mt., I; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.10. 
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спазвани от Църквата при кръщелния обряд неща са свързани по-скоро с 

тържествеността му. 

 Те се прилагат към тайнството поради три причини. Първо, за да подтикнат 

вярващите към смиреност и преклонение пред тайнството. Защото ако умиването с 

вода стане по обикновения начин, а не тържествено, то лесно може да бъде сметнато от 

някои за обичайното умиване. 

 Второ, за наставление на вярващите. Защото простодушните, които не владеят 

писмо и четмо, трябва да бъдат образовани със сетивни знаци като картини и други 

подобни. По този начин чрез вършеното в тайнствата те или се образоват, или биват 

подканени да дирят обозначеното чрез въпросните сетивни знаци. И тъй като освен 

главния резултат от тайнството трябва да се знаят и други неща за кръщението, те 

подобавало да бъдат представени тъкмо чрез такива някакви външни знаци. 

 Трето, понеже чрез молитвите, благословиите и други подобни се ограничава 

способността на демоните да възпрепятствуват резултата от тайнството. 

 

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

Христос бил кръстен с Иоановото кръщение, както беше казано по-горе: с което 

кръщение обаче не се кръщават вярващите, ами по-скоро с Христовото. Последното 

има действеността си от страданието на Христа, съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 6:3: „Които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме”; 

както и от Светия Дух, съгласно реченото у Иоана, 3:5: „Ако някой се не роди от вода и 

Дух”, и т.н. Затова кръщението се празнува в Църквата в навечерието на Пасха, когато 

се спомня погребението и възкресението Господне; поради което и Господ след 

възкресението си е дал на учениците си предписание да кръщават, както четем у Матея, 

28:19; а също в навечерието на Петдесетница, когато започваме да празнуваме празника 

на Светия Дух; поради което в Деяния на апостолите, 2:41, четем, дето те кръстили в 

деня Петдесетница три хиляди души. 

 На второто трябва да се отговори, че при кръщението се използува вода като 

нещо, което принадлежи към субстанцията на тайнството: докато елеят и мирото се 

прилагат заради по-голяма тържественост. Защото най-напред кръщаваният бива 

помазван със светено масло на гърдите и плещите „като Божи поборник”, както се 

изразява Амвросий в книгата си „За тайнствата”53

                                                 
53 De sacramentis, I 2. 

: както имат навик да се намазват с 
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масло борците. Или, както твърди Инокентий54 в един декреталий за светото помазване, 

„кръщаваният се помазва на гърдите, за да приеме Светия Дух, да отхвърли заблудата и 

незнанието, и да приеме правилната вяра, понеже праведникът живее от вярата; между 

плещите пък се помазва, за да надене благодатта на Светия Дух, да снеме от себе си 

небрежността и отпуснатостта, и да върши добри дела; та чрез тайнството на вярата да 

има чисти помисли в гърдите и яки плещи за труд.” След кръщението пък, както 

допълва Рабан Мавър55, „тутакси бива белязан от свещеника със светено миро на 

темето, след което се произнася молитва, за да стане той причастен на Христовото 

царство и от Христа да бъде назован християнин.” Или пък, както пояснява 

Амвросий56

 На третото трябва да се отговори, че кръстеният се облича в бяла одежда не 

защото не му е позволено да облече друга: ами като знак за славното възкресение, за 

което людете се възраждат чрез кръщението; а и за да се обозначи чистотата на живота, 

която трябва да спазват след кръщението, съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 6:4: „Да ходим в обновен живот.” 

, мирото се излива върху главата, понеже „умът на мъдрия е в главата му”, 

така че той „е готов да посочи на всеки питащ основанието да вярва”. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че свързаното с тържествеността на 

тайнството, ако и да не е необходимо за него, не е и излишно, защото то е, за да стане 

тайнството добре, както беше казано по-горе. 

 

 

Раздел 11. Дали подобаващо се описват три кръщения, с вода, кръв и 

огън57

 

 

 На единадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че не подобава да се описват 

три кръщения, „с вода”, „с кръв” и „с огън”, сиреч със Светия Дух. 

1. Понеже в Посланието до ефесяните, 4:5, апостолът казва: „Една е вярата, едно е 

кръщението.” Но има една само вяра. Следователно не бива да има три кръщения. 

 2. Освен това кръщението е тайнство, както се вижда от казаното по-горе. Но 

тайнство е единствено кръщението с вода. Следователно не бива да се допускат 

другите две кръщения. 
                                                 
54 Inocentius III. papa, Regesta, III 7, ep.3. – cf. Decretal. Gregorii IX, I tit.15 c.1. 
55 De iustic. cleric., I 28. 
56 De sacramentis, III 1. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.90. 
57 Cf. Sent., IV d.4 q.3 a.3; Quodl., VI q.3 a.1; In Io., III lect.1. 
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 3. Освен това Дамаскин в четвърта книга58

 

 говори за още повече родове 

кръщения. Следователно не бива да приемаме само трите. 

 Противно на това е обаче, дето по повод на реченото в Посланието до евреите, 

6:2: „на учение за кръщения”, глосата уточнява: „Използува множествено число: тъй 

като има кръщение с вода, покаятелно кръщение и кръщение с кръв.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, кръщението с вода има 

действеността си от страданието на Христа, комуто се уподобяваме чрез кръщението; а 

освен това, като от първа причина, от Светия Дух. Защото макар резултатът да зависи 

от първата причина, тя го надхвърля и не зависи от него. Ето защо, освен чрез 

кръщение с вода, някой може да постигне резултата от тайнството чрез страданието 

Христово. Доколкото се уподобява на Христа, страдайки за него. Затова в 

Откровението на Иоана, 7:14, е казано: „Те са, които идат от голямата скръб; те опраха 

дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца.” 

 На същото основание човек може да постигне резултата от кръщението чрез 

силата на Светия Дух, не само без кръщение с вода, ами и без кръщение с кръв; 

доколкото именно сърцето му бива подтиквано от Светия Дух да вярва, да обича Бога и 

да се кае за греховете си; поради което и се говори за „покаятелно кръщение”. За него 

именно става дума у Исая, 4:4, където е речено: „Кога Господ измие мръсотата на 

дъщерите сионски и очисти кръвта на Иерусалим из средата му с дух, който съди, и с 

дух, който пали.”  

 Така че всяко от тези две кръщения се нарича кръщение, доколкото замества 

кръщението. Поради което и Августин казва в четвърта книга на „За единственото 

кръщаване на децата”59

 

: „Блаженият Киприан твърди не без основание, че понякога 

страданието може да заеме мястото на кръщението, както станало с разбойника, който 

не бил кръстен, ала все пак му било казано: „Днес ще бъдеш с Мене в рая.” Като 

размишлявам отново и отново върху това, че липсата на кръщение може да запълни не 

единствено страданието в името на Христа: но също вярата и обръщането на сърцето, 

ако в трудни времена не е възможно да бъде тържествено извършено тайнството 

кръщение.” 

                                                 
58 De fide orth., IV 9. 
59 De bapt contra donat., IV 22. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.34. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че другите две кръщения 

са включени в това с вода, което има действеността си и от страданието Христово, и от 

Светия Дух. Затова и по този начин не отпада единството на кръщението. 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано по-горе, тайнството 

има смисъла на знак. А другите две съвпадат с това с вода не с оглед смисъла им на 

знак, ами с оглед резултата за кръстените. Затова те не са тайнства. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Дамаскин говори образно за някои 

кръщения. Например за „потопа”, който е знак за кръщението ни с оглед спасението на 

вярващите в Църквата, защото „в ковчега малцина се избавиха”, както е речено в 

Първото послание на Петра, 3:20. Или за „прекосяването на Червено море”, което 

обозначава кръщението ни с оглед освобождаването ни от робуването на греха; поради 

което апостолът казва в Първото послание до коринтяните, 10:2, че „всички се кръстиха 

в облака и в морето”. Споменава също „различните умивания в стария закон”, 

изобразяващи отнапред кръщението ни с оглед пречистването от греховете. Говори и за 

„Иоановото кръщение”, което подготвило нашето кръщение. 

 

 

Раздел 12. Дали кръщението с кръв е най-значимо от трите60

 

  

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че кръщението с кръв не е 

най-значимо от трите. 

 1. Наистина, кръщението с вода поставя печата. Което кръщението с кръв не 

прави. Следователно кръщението с кръв не е по-значимо от това с вода. 

 2. Освен това кръщенето с кръв няма сила без това с огън, което е от боголюбие: 

понеже в Първото послание до коритяните, 13:3, е речено: „Да предам и тялото си на 

изгаряне – щом любов нямам, нищо не ме ползува.” Но кръщението с огън има сила и 

без това с кръв: защото не единствено мъчениците се спасяват. Следователно 

кръщението с кръв не  най-значимото. 

 3. Освен това, както кръщението с вода има действеността си от страданието на 

Христа, на което, съгласно казаното преди, отговаря кръщението с кръв, така 

страданието на Христа има действеността си от Светия Дух: съгласно реченото в 

Посланието до евреите, 9:14: „Кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе 

                                                 
60 Cf. Sent., IV d.4 q.3 a.3; In Heb., VI lect.1. 
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Себе Си за нас, ще очисти съвестта ни от мъртви дела”, и т.н. Следователно 

кръщението с огън е по-значимо от това с кръв. И значи последното не е най-

значимото. 

 

 Противно на това е обаче, дето Августин, обръщайки се към Фортунат61

 

 по 

въпроса за съпоставеността между кръщенията, заявява: „Кръстеният изповядва вярата 

си пред свещенослужителя: мъченикът – пред мъчителя си. Първият след изповедта си 

бива поръсен с вода: вторият – с кръв. Първият чрез възлагане на ръце от страна на 

първосвещеника приема Светия Дух: вторият става храм на Светия Дух.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, проливането на кръв за Христа и 

вътрешното действие на Светия Дух се наричат кръщения, доколкото постигат 

резултата от кръщението с вода. Ала последното има действеността си от страданието 

Христово и от Светия Дух, както беше казано. Тези две причини действуват във всяко 

от трите кръщения: но най-превъзходно, така или иначе, в кръщението с кръв. Защото в 

кръщаването с вода Христовото страдание действува чрез някаква образна представа; а 

в кръщаването с огън или покаятелното кръщаване – чрез някакво чувство: докато в 

кръщаването с кръв се наподобява самото дело. По същия начин силата на Светия Дух 

действува при кръщаването с вода като скрита сила; в покаятелното кръщаване – чрез 

сърдечното вълнение: докато в кръщаването с кръв – чрез най-силната разпаленост на 

обичта и чувството, съгласно реченото у Иоана, 15:13: „Никой няма любов по-голяма 

от тая, да положи душата си за своите приятели.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че печатът е реалност и 

тайнство. Ние не твърдим, че кръщението с кръв превъзхожда в смисъла на тайнство: 

ами само че по-превъзходен е резултатът му. 

 На второто трябва да се отговори, че проливането на кръв няма смисъла на 

тайнство, ако е без боголюбие. От което се вижда, че кръщението с кръв включва 

кръщението с огън, но не и обратното. И оттук то се доказва като по-съвършено. 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръщението с кръв превъзхожда не 

само откъм страданието на Христа, ами и откъм Светия Дух, както беше казано.      

 

                                                 
61 Cf. Gennadius, De eccl. dogmat., 74. 
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