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ШЕСТДЕСЕТ И ОСМИ ВЪПРОС. 
ЗА ПРИЕМАЩИТЕ КРЪЩЕНИЕТО 

 

 След предходното ще стане дума за приемащите кръщението. 

 Във връзка с това се задават дванадесет въпроса: 

 Първо, дали всички са длъжни да приемат кръщението. 

 Второ, дали човек може да се спаси без кръщение. 

 Трето, дали кръщението трябва да се отлага. 

 Четвърто, дали трябва да бъдат кръщавани грешниците. 

 Пето, дали на кръстените грешници трябва да се налагат принасящи 

удовлетворение дела. 

 Шесто, дали се изисква грешниците да се изповядат. 

 Седмо, дали се изисква намерение откъм кръщавания. 

 Осмо, дали се изисква вяра. 

 Девето, дали трябва да бъдат кръщавани деца. 

 Десето, дали иудейски деца могат да бъдат кръщавани против волята на 

родителите им. 

 Единадесето, дали някои могат да бъдат кръщавани още в майчината утроба. 

 Дванадесето, дали трябва да се кръщават лудите и безумните. 
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Раздел 1. Дали всички са длъжни да приемат кръщението1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не всички са длъжни да приемат кръщението. 

 1. Наистина, Христос не е стеснил за човеците пътя към спасението. Но и преди 

пришествието Христово людете са можели да се спасят без кръщение. Значи и след 

пришествието му. 

 2. Освен това кръщението е установено най-вече като лек срещу първородния 

грях. Но кръстеният, който вече не носи първородния грях, няма как и да го предаде на 

поколението си. Следователно децата на кръстените, както изглежда, няма защо да 

бъдат кръщавани. 

 3. Освен това кръщението е за това, щото човек по благодат да се пречисти от 

греха. Ала това постигат и осветените в майчината утроба, без да бъдат кръщавани. 

Следователно те не са длъжни да приемат кръщението. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 3:5: „Ако някой се не роди от вода 

и Дух, не може да влезе в царството Божие.” И в книгата „За църковните учения”2

 

 е 

казано: „Вярваме, че пътят на спасението е открит единствено за кръстените.” 

 Отговарям с думите, че хората са длъжни да сторят онова, без което не могат да 

се спасят. Очевидно е обаче, че никой не може да постигне спасение, освен чрез 

Христа: поради което апостолът казва 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.” Ала кръщението е дадено тъкмо 

за да се възроди чрез него човекът и да се въплъти в Христа, ставайки негов член: 

поради което в Посланието до галатяните, 3:27, е речено: „Които в Христа се 

кръстихте, в Христа се облякохте.” Откъдето се вижда, че всички трябва да се кръстят и 

че без кръщението няма спасение за човеците. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че никога, дори преди 

пришествието Христово, людете не са можели да се спасят, ако не са били членове на 

Христа: понеже, както е казано в Деяния на апостолите, 4:12, „няма друго име, на 

човеци дадено, чрез което трябва да се спасим”. Преди пришествието Христово людете 
                                                 
1 Cf. S. th., III q.65 a.4; q.70 a.2 ad 3; q.84 a.5; Sent., IV d.4 q.3 a.3; d.6 q.1 a.1; d.9 q.1 a.5; In Io., III lect.1. 
2 Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 74. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXVIII. За приемащите кръщението 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

се въплъщавали в него чрез вярата в бъдещото му идване: знак за която било 

обрязването, както четем в Посланието до римляните, 4:11. Преди да бъде постановено 

обрязването пък людете се въплътявали в Христа „само по вяра”, както се изразява 

Григорий3

 На второто трябва да се отговори, че – както беше казано във втората част на 

това произведение – тези, които се кръщават, се обновяват чрез кръщението по дух, ала 

тялото остава подвластно на стария грях: съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 8:10: „Тялото е мъртво за грях, а душата живее за правда.” Поради което 

Августин пише в „Против Юлиан”

, с принасяне на жертви, по който начин древните отци изповядвали вярата 

си. След пришествието му обаче човеците се въплътяват в Христа чрез вярата си в него: 

съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 3:17: „Чрез вярата да се всели Христос в 

сърцата ви.” Ала с един знак се показва настоящото, а с друг – предстоящото в 

бъдещето: както с различни думи се изразяват настоящето, миналото и бъдещето. Ето 

защо, макар тайнството на кръщението да не е било винаги необходимо за спасението, 

винаги необходима е била вярата, чието тайнство е кръщението. 

4

 На третото пък следва да се отвърне, че осветените в утробата постигат 

наистина благодат, пречистваща ги от първородния грях, но от това не получават 

печата, чрез който се уподобяват на Христа. Ето защо, ако някои са осветени още в 

утробата, би било необходимо да бъдат кръстени, за да се уподобят на Христови 

членове чрез приемането на печата. 

, че „не се кръщава в човека всичко, което е в него”. 

Очевидно е обаче, че плътското раждане не е по дух, ами по плът. Затова децата на 

кръстените се раждат с първородния грях. Поради което имат нужда да бъдат кръстени. 

 

 

Раздел 2. Дали човек може да се спаси без кръщение5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че никой не може да се спаси без 

кръщение. 

 1. Наистина, Господ казва у Иоана, 3:5: „Ако някой се не роди от вода и Дух, не 

може да влезе в царството Божие.” Ала спасяват се само онези, които влязат в Божието 

                                                 
3 Gregorius Magnus papa, Moral., IV 3. 
4 Contra Iulianum, Iv 17. – cf. Gratianus, Decretum, III d.4, cn.35. 
5 Cf. Sent., IV d.4 q.3 a.3; C. Gent., IV 72; Quodl., VI q.3 a.1; In Io., III lect.1; VI lect.7. 
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царство. Следователно никой не може да се спаси без кръщението, чрез което се 

възражда от вода и Дух. 

 2. Освен това на споменатото място в „За църковните учения” е казано: 

„Вярваме, че никой починал катехумен, каквито и добри дела да е вършел, не 

придобива вечен живот, освен претърпелият мъченичеството, в което се съдържа 

напълно цялото тайнство кръщение.” Но ако някой би могъл да се спаси без кръщение, 

това очевидно са извършилите добри дела катехумени, които очевидно имат „вяра, 

която действува чрез любов” (Гал., 5:6). Видно е, следователно, че без кръщение никой 

не може да се спаси. 

 3. Освен това по-горе беше заявено, че тайнството кръщение е необходимо за 

спасението. Необходимо обаче е онова, „без което дадено нещо не може да е”, както е 

казано в пета книга на „Метафизика”.6

 

 Следователно излиза, че без кръщение никой не 

може да постигне спасение. 

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

Левит7

 

, че „някои придобили и се възползували от невидимо освещаване без каквито и 

да е тайнства: докато видимото освещаване, ставащо чрез видимото тайнство, може да 

бъде придобито  и без невидимото, ала без него би било безполезно”. Та тъй като 

тайнството кръщение се отнася към видимото освещаване, оказва се, че човек може да 

постигне спасение без тайнството кръщение и само чрез невидимото освещаване. 

 Отговарям с думите, че човек може да бъде лишен по два начина от тайнството 

кръщение. От една страна, и реално, и като желание: което става при онези, които нито 

се кръщават, нито искат да го направят. Което очевидно говори за презрение към 

тайнството, поне при онези, които могат да се ползуват от свободното си произволение. 

Затова лишените по този начин от кръщение не могат да постигнат спасение: тъй като 

не се въплъщават нито по тайнство, нито по помисъл в Христа, чрез когото единствено 

се спасяваме. 

 От друга страна човек може да е лишен от кръщение реално, но не и като 

желание: когато някой жадува да се кръсти, но злощастна смърт го споходи преди да е 

приел кръщението. Такъв човек може да постигне спасение и без действително 

кръщение, ами единствено поради желанието да се кръсти, което идва „от вяра, 
                                                 
6 Aristoteles, Metaphys., V 5, 1015a20; Thomas Aquinas, lect.6. 
7 Quaest. in Heptat., III 84. 
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действуваща чрез любов”, по силата на която Бог, чието могъщество не бива 

ограничено от видимите тайнства, освещава вътрешно човека. Затова Амвросий8

 

 казва 

по повод на умрелия като катехумен Валентиниан: „Загубих оногова, когото се канех 

да възродя: ала той не загуби пожеланата от него благодат.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както е казано в Първа 

книга Царства, 16:7, „човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце”. Но онзи, който 

жадува чрез кръщението да се възроди от вода и Дух, е възроден по сърце, макар и не 

по тяло: както заявява апостолът в Посланието до римляните, 2:29: „Онова е обрязване, 

що е в сърцето, по дух, а не по буква: нему похвалата иде не от човеци, а от Бога.” 

 На второто трябва да се отговори, че никой не достига вечен живот, ако не е 

освободен от всяка вина и всяко дължимо наказание. Това пълно опрощаване обаче 

става чрез приемането на кръщението и чрез мъченичеството: поради което се казва, че 

в мъченичеството „се съдържа напълно цялото тайнство кръщение”, именно що се 

отнася до пълното освобождаване от вина и наказание. Следователно, ако някой 

катехумен желае да се кръсти (защото в противен случай той няма да е сторил добри 

дела, каквито не може да има без „вяра, която действува чрез любов”) и 

междувременно умре, той не встъпва веднага във вечния живот, ами търпи наказание за 

предишните си прегрешения, само че „ще се спаси, но тъй, както се спасява някой чрез 

огън”, както е речено в Първото послание до коринтяните, 3:15. 

 На третото пък следва да се отвърне, че тайнството кръщение се смята 

необходимо за спасението, тъй като човек не може да бъде спасен, ако поне не пожелае 

да се кръсти: което „при Бога се смята за сторено”.9

 

 

 

Раздел 3. Дали кръщението трябва да се отлага10

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че кръщението трябва да се отлага. 

 1. Наистина, папа Лъв11

                                                 
8 Ambrosius, De obitu Valentiniani (PL 16, 1428). 

 казва: „Римският първосвещеник е определил за законни 

за кръщаване два периода, именно Великден и Петдесетница. Затова напомняме на 

Ваша любезност да не добавяте други дни към съблюдаваните според този обичай.” 

9 Augustinus, Enarr. in Ps., 57. 
10 Cf. S. th., III 39 a.3 ad 1; Sent., IV d.4 q.3 a.1; d.6 q.2 a.1; d.17 q.3 a.1. 
11 Ep. XVI 5; Gratianus, loc. cit., cn.12.  
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Следователно се оказва, че човек не бива да бъде кръщаван веднага, ами кръщението да 

бъде отложено до споменатите периоди. 

 2. Освен това в документите на събора в Агд12

 3. Освен това по думите на Исая, 27:9, „плодът от това ще бъде, че ще се снеме 

грехът”. Ала очевидно грехът се снема или поне приумалява, ако кръщението се 

отложи. Първо, защото грешниците след кръщението по-тежко съгрешават: съгласно 

реченото в Посланието до евреите, 10:29: „Колко по-тежко наказание, мислите, ще 

заслужи пък оня, който е счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен?”, сиреч 

чрез кръщението. Второ, защото кръщението снема предишните грехове, не и 

бъдещите: поради което, колкото повече бъде отложено кръщението, толкова повече 

грехове ще снеме. Изглежда, следователно, че кръщението трябва дълго да се отлага. 

 четем: „Ако иудеи, от чиято 

извратеност често ни се повръща, пожелаят да се приобщят към християнския закон, 

нека в продължение на осем месеца посещават църква заедно с катехумените: и ако се 

види, че идват тук с чиста вяра, ще заслужат благодатта на кръщението.” Следователно 

людете не бива да бъдат кръщавани веднага, ами кръщението следва да бъде отложено 

за известно време. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иисуса Сирахов, 5:8: „Не се бави да се 

обърнеш към Господа и не отлагай от ден на ден.” 

 

 Отговарям с думите, че в случая трябва да се прави разлика, дали ще бъдат 

кръщавани деца или възрастни. Ако ще се кръщават деца, кръщението не бива да бъде 

отлагано. Първо, защото при тях не очакваме по-голяма начетеност или по-пълно 

обръщане. Второ, поради опасността от смърт: понеже не може да им бъде даден друг 

лек, освен тайнството кръщение. 

 За възрастните обаче целебно може да е дори само желанието да се кръстят, 

както беше казано по-горе. Затова те няма защо да бъдат кръщавани тутакси, щом се 

обърнат към вярата, ами трябва да се изчака до определено време. Първо, за да бъде 

предпазена Църквата да не се подмами, кръщавайки само привидно встъпилите в нея: 

съгласно реченото в Първото послание на Иоана, 4:1: „Не на всеки дух вярвайте, а 

изпитвайте духовете, дали са от Бога.” Така пристъпващите към кръщението биват 

изпробвани, като за някакъв период от време се изпитва тяхната вяра и нрави. Второ, 

                                                 
12 Gratianus, loc. cit., cn.93. 
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това е полезно за самите кръщавани: тъй като те имат нужда от някакво време, за да 

бъдат напълно просветени относно вярата и да се упражнят във воденето на 

християнски живот. Трето, това е необходимо с оглед почитането на тайнството: като 

людете биват допускани до кръщението в празнични дни, именно на Великден и 

Петдесетница, и така по-смирено приемат тайнството. 

 Това отлагане обаче следва да отпадне в два случая. Първо, когато тези, които 

трябва да бъдат кръстени, са съвършено обучени във вярата и са пригодни за кръщение: 

така Филип веднага кръстил скопеца, както четем в Деяния на апостолите, 8:36 сл.; и 

Петър – Корнилий, както е писано пак там, 10:47 сл. Второ, при болест или опасност от 

смърт. Поради което папа Лъв13

 Ако някой бъде преварен от смъртта, така че не съумее да приеме тайнството, 

понеже чака установеното от Църквата време, ще се спаси, макар и „чрез огън”, както 

беше казано по-горе. Той съгрешава обаче, ако отложи приемането на кръщението 

отвъд постановеното от Църквата време, освен ако за това има необходимост и 

позволение на църковните прелати. Така или иначе, този грях може да бъде изтрит 

заедно с останалите чрез последващото разкаяние, което замества кръщението, както 

беше казано по-горе. 

 заявява: „Заплашените от смърт, болест, обсада, 

преследване или корабокрушение трябва да бъдат кръщавани по всяко време.” 

 

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

папа Лъв относно съблюдаването на двете времена за кръщаване трябва да се разбира с 

добавката „с изключение на опасността от смърт” (каквато винаги застрашава децата), 

както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че постановлението на Църквата относно 

иудеите е от предпазливост, за да не би те, ако не са се обърнали изцяло, да разрушат 

вярата на простодушните люде. При все това, както е добавено пак там, „ако в рамките 

на предписаното време се разболеят опасно, трябва да бъдат кръстени”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че чрез принесената от кръщението 

благодат не само се отстраняват предходните прегрешения, ами се възпрепятствуват и 

бъдещите. Важното е да се знае, че людете не бива да грешат: на второ място, че трябва 

да грешат по-леко или поне да се пречистват от греховете си; съгласно реченото в 

Първото послание на Иоана, 2:1 сл.: „Чада мои! Това ви пиша, за да не съгрешавате, и 

                                                 
13 Ibid., cn.16. 
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ако някой съгреши, пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа Праведника: и Той е 

омилостивение за нашите грехове.” 

 

Раздел 4. Дали трябва да бъдат кръщавани грешниците14

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че грешниците трябва да бъдат 

кръщавани. 

 1. Наистина, у Захария, 13:1, е речено: „В оня ден ще се отвори извор за дома 

Давидов и за жителите иерусалимски, за да се умият от грях и нечистотия”: което се 

подразбира като отнасящо се до купела на кръщението. Следователно се оказва, че 

тайнството на кръщението трябва да бъде извършвано и върху грешниците. 

 2. Освен това Господ казва у Матея, 9:12: „Здравите нямат нужда от лекар, а 

болните.” Но болни за грешниците. И тъй като лекът на духовния ни лечител, сиреч 

Христос, е кръщението, то очевидно тайнството кръщение следва да се извършва тъкмо 

върху грешниците. 

 3. Освен това на грешници не бива да бъде отказвана никоя помощ. А на  

кръстените грешници се помага духовно тъкмо чрез кръщелния печат: понеже той е 

някаква разположеност към благодат. Следователно, както изглежда, тайнството 

кръщение трябва да се извършва върху грешниците. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин15

 

: „Този, който те е създал без 

тебе, няма да те оправдае без тебе.” Ала грешникът, който не е разположен за това по 

воля, не сътрудничи Богу. Следователно напразно е да бъде кръщаван за оправдание. 

 Отговарям с думите, че човек може да бъде наречен грешник в два смисъла. От 

една страна, поради минало петно или провинение. Така върху грешниците трябва да 

бъде извършвано тайнството кръщение: тъй като то е установено именно за това, щото 

чрез него да бъдат изчистени мръсотиите на грешниците; съгласно реченото в 

Посланието до ефесяните, 5:26: „Да я очисти”, сиреч Църквата, „с водната баня чрез 

словото.” 

 От друга страна грешник може да бъде наречен човек, който иска да съгрешава и 

възнамерява да упорствува в греха. Върху такива грешници не бива да се извършва 
                                                 
14 Cf. S. th., III q.68 a.8 ad 4. 
15 Serm. ad popul., CLXIX 11. 
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тайнството кръщение. Първо, понеже чрез кръщението людете се въплътяват в Христа: 

съгласно реченото в Посланието до галатяните, 3:27: „Които в Христа се кръстихте, в 

Христа се облякохте.” А докато човек има волята да съгрешава, той не може да бъде 

свързан с Христа: според реченото във Второто послание до коринтяните, 6:14: „Какво 

общуване има между правда и беззаконие?” Поради което и Августин16

 

 заявява, че 

„никой разполагащ със свободната си воля човек не може да тръгне по нов път, ако не 

се покае за стария си”. Второ, понеже в делата на Христа и на Църквата не бива да има 

нищо напразно. А напразно е онова, което не достига целта, за която е предназначено. 

Но никой, който има волята да съгрешава, не може същевременно да се изчисти от 

греха, за което е и предназначено кръщението; понеже това би означавало да допуснем 

едновременната наличност на противоположности. Трето, понеже в знаците на 

тайнството не бива да има неистина. Ала неистинен е онзи знак, на който означената 

вещ не съответствува. А когато някой остави себе си да бъде умит при кръщението, 

това означава, че той се подлага на вътрешно умиване. Което не става при оня, който 

възнамерява да упорствува в греха. Откъдето се вижда ясно, че върху такива люде не 

бива да се извършва тайнството кръщение. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че казаното следва да се 

разбира като отнасящо се до грешниците, които имат желанието да се върнат към греха. 

 На второто трябва да се отговори, че духовният лечител, сиреч Христос, 

действува по два начина. От една страна, вътрешно чрез самия себе си: като така 

подготвя волята на човека да пожелае доброто и да възненавиди злото. От друга страна 

действува чрез служители, извършвайки външно тайнството: и така той придава 

завършеност на външно наченатото. Затова тайнството кръщение следва да бъде 

извършвано единствено върху оногова, у когото се проявява знак за вътрешно 

обръщане: също както и телесното лекарство се дава само на оня болен, който дава 

някакъв признак на живот. 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръщението е тайнство на вярата. Но 

неоформената вяра не е достатъчна за спасението и самата тя не е основа, ами такава е 

само оформената вяра, „която действува чрез любовта”, както се изразява Августин в 

книгата си „За вярата и делата”.17

                                                 
16 Ibid., CCCLI 2. 

 Затова и тайнството кръщение не може да принесе 

спасение при волята да се съгрешава, която изключва формата на вярата. Впрочем, чрез 

17 De fide et operibus, 16. 
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полагането на кръщелния печат човек не бива разположен към благодат, докато в него е 

все още налична волята да съгрешава: тъй като Бог „никого не насилва към 

добродетел”, както казва Дамаскин.18

 

 

 

Раздел 5. Дали на кръстените грешници трябва да се налагат 

принасящи удовлетворение дела19

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че на кръстените грешници трябва 

да се налагат принасящи удовлетворение дела. 

 1. Наистина, с божествената справедливост очевидно е свързано и това, щото 

човек да бъде наказван за всеки свой грях: съгласно реченото в Еклисиаст, 12:14: „Бог 

ще изведе на съд всяка работа.” Ала принасящите удовлетворение дела се налагат на 

грешниците като наказание за предишните им грехове. Следователно, както изглежда, 

на кръстените грешници трябва да бъдат налагани принасящи удовлетворение дела. 

 2. Освен това чрез принасящите удовлетворение дела наскоро покръстените 

грешници се упражняват в праведност и се освобождават от поводите за грях: защото 

„удовлетворението премахва причините за греха и затваря достъпа до него”.20

 3. Освен това човек трябва да принася удовлетворение Богу в не по-малка 

степен, нежели на ближния. Но новопокръстените се задължават да удовлетворят 

ближните си, ако са им навредили. Следователно на тях трябва да бъде наложено да 

принесат удовлетворение и Богу чрез покаятелни дела. 

 А това е 

нужно най-вече на новопокръстените. Следователно се оказва, че принасящите 

удовлетворение дела трябва да бъдат налагани на кръстените. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в коментара му върху 

Посланието до римляните, 11:29: „Божиите дарове и призванието са неотменни”, а 

именно: „При кръщението Божията благодат иска не въздихание, плач или някакво 

дело, а само вяра, и всичко предоставя безвъзмездно.” 

 

                                                 
18 De fide orth., II 30. 
19 Cf. S. th., III q.43 a.3 ad 2; Srnt., III d.19 a.3; C. Gent., IV 59; In Rom., XI lect.4. 
20 Cf. Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 54. 
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 Отговарям с думите, че по думите на апостола в Посланието до римляните, 6:3 

сл., „които се кръстихме в Христа Иисуса, в неговата смърт се кръстихме, и тъй се 

погребахме с Него чрез кръщението в смъртта”: именно така, щото чрез кръщението 

човек се приобщава към Христовата смърт. От казаното по-горе обаче е очевидно, че 

смъртта на Христа е принесла достатъчно удовлетворение за греховете, „и не само за 

нашите, но и за греховете на цял свят”, както е речено в Първото послание на Иоана, 

2:2. Затова на кръстилия се няма защо да бъдат налагани принасящи удовлетворение 

дела за каквито и да е негови грехове: понеже това би означавало да сме несправедливи 

по отношение страданието и смъртта на Христа, които сякаш не са достатъчни за 

пълното удовлетворяване на прегрешенията на кръстените. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по думите на Августин 

в „За кръщението на децата”21

 На второто трябва да се отговори, че новопокръстеният следва да се упражнява 

в праведност не чрез наказания, ами чрез по-леки дела: „та чрез лесни упражнения да 

напредне към по-съвършените, както детето засуква най-напред мляко”, съгласно 

глосата към Псалома, 130:2: „като дете, отбито от майчини гърди”. Затова и Господ 

освободил от пости новопокръстените си ученици, както четем у Матея, 9:14 сл. Това 

същото е казано и в Първото послание на Петра, 2:2: „Като новородени младенци 

ламтете за мляко, та с него да пораснете за спасение.” 

 „кръщението има смисъла да могат кръстените да се 

въплътят в Христа като негови членове”. Затова самото наказание на Христа е принесло 

удовлетворение за греховете на онези, които трябва да бъдат кръстени: също както 

наказването на един член може да принесе удовлетворение за греха на друг. Поради 

което у Исая, 53:4, е речено: „Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите 

недъзи.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че връщането на несправедливо отнетото 

на ближния и принасянето на удовлетворение за сторените нему несправедливости е 

прекратяване на греха: понеже грях е самото задържане на чуждото и непомиреността с 

ближния. Затова на кръстените грешници е редно да се наложи да удовлетворят 

ближния и да се въздържат от грях. Ала не бива да им се налага претърпяването на 

наказание за предишните им грехове. 

 

                                                 
21 De pecc. remiss. et bapt. parv., I 26. 
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Раздел 6. Дали пристъпващите към кръщение грешници са длъжни да 

изповядат греховете си22

 

  

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че пристъпващите към кръщение 

грешници са длъжни да изповядат греховете си. 

 1. Наистина, у Матея, 3:6, е казано: „Кръщаваха се от него в река Иордан, като 

изповядваха греховете си.” Само че Христовото кръщение е по-съвършено от 

Иоановото. Следователно излиза, че още повече тези, които се кръщават с Христовото 

кръщение, трябва да изповядат греховете си. 

 2. Освен това в Притчи Соломонови, 28:13, е речено: „Който скрива 

престъпленията си, не ще има успех; а който се съзнава и ги оставя, ще бъде 

помилуван.” Но някои се кръщават именно за да бъдат помилвани греховете им. 

Следователно кръщаващите се следва да изповядат своите грехове. 

 3. Освен това покаянието се изисква преди кръщението: съгласно реченото в 

Деяния на апостолите, 2:38: „Покайте се, и всеки от вас ще се кръсти.” А изповедта е 

част от покаянието. Следователно се оказва, че преди кръщението се изисква 

изповядване на греховете. 

 

 Противно на това е обаче, дето изповедта трябва да е през сълзи: както твърди 

Августин в „За покаянието”23

 

: „Цялото това разнообразие трябва да бъде осъзнато и 

оплакано.” Според Амвросий на споменатото място обаче при кръщението Божията 

благодат не иска въздихание или плач. Следователно от кръщаващите се не трябва да 

се иска изповядване на греховете. 

 Отговарям с думите, че има два вида изповядване на греховете. Едното е 

вътрешно и е пред Бога. Такова изповядване на греховете се иска преди кръщението, та 

човек, разпознавайки греховете си, да страда заради тях: тъй като човек „не може да 

тръгне по нов път, ако не се покае за стария”, както отбелязва Августин на споменатото 

място в „За покаянието”.24

                                                 
22 Cf. In Rom., XI lect.4. 

  

23 De vera et falsa poenit., 14. 
24 Cf. Serm. ad popul., CCCLI 2. 
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 Другото е  външното изповядване и то е пред свещенослужител. Такава изповед 

не се изисква преди кръщението. Първо, понеже като насочена лично към служителя 

въпросната изповед се отнася към тайнството покаяние, каквото не се изисква преди 

кръщението, което е портата към всички тайнства. Второ, понеже външната изповед 

пред свещенослужител е за да опрости последният греховете на изповядващия се и да 

го натовари с принасящи удовлетворение дела, каквито не бива да се налагат на 

кръстените, както беше казано по-горе. Кръстените нямат нужда и от опрощаване на 

греховете чрез ключовете на Църквата, тъй като всички такива им се прощават чрез 

кръщението. Трето, понеже всяка частна изповед пред човек е мъчителна поради 

срамежливостта на изповядващия се. На кръстения обаче не се налага никакво външно 

наказание. Затова от кръстените не се изисква детайлно изповядване на греховете: ами 

е достатъчно общата изповед съобразно църковния обряд, при която да се отрекат от 

Сатаната и от всички негови дела. По този начин, както отбелязва глосата към Матея, 

3:6, в Иоановото кръщение „е даден пример на кръщаващите се да изповядат греховете 

си и да обещаят да се поправят”. 

 Ако все пак някои кръщаващи се от смиреност поискат да се изповядат, 

изповедта им трябва да бъде изслушана: не за да им бъде наложено удовлетворение; 

ами за да бъде оформен духовният им живот против обичайните прегрешения. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в Иоановото кръщение 

не се опрощавали грехове, ами то било „покайно кръщение” (Марк., 1:4). Затова 

пристъпващите към него е подобавало да изповядват греховете си, та съобразно вида на 

прегрешенията им да бъде определено и покаянието. А Христовото кръщение е без 

външно покаяние, както заявява Амвросий на посоченото място. Така че не става дума 

за едно и също нещо. 

 На второто трябва да се отговори, че за кръстените е достатъчна вътрешната 

изповед, направена пред Бога, а също и общата външна, за да бъдат насочени и 

помилувани; но не се изисква детайлна външна изповед, както беше казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че изповедта е част от тайнството 

покаяние, което не се изисква преди кръщението, както беше казано; а се изисква 

единствено добродетелта на вътрешното покаяние. 
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Раздел 7. Дали от кръщавания се изисква намерение да приеме 

тайнството кръщение25

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че от кръщавания не се изисква 

намерение да приеме тайнството кръщение. 

 1. Наистина, при кръщението кръщаваният е претърпяващият въздействие. Само 

че намерение се изисква не откъм претърпяващия въздействие, ами откъм 

действуващия. Следователно излиза, че от кръщавания не се изисква намерение да 

приеме кръщението. 

 2. Освен това, ако бъде пропуснато нещо изискуемо за кръщението, човекът 

трябва да бъде кръстен наново: например ако бъде пропуснато позоваването на 

Троицата, както беше казано по-горе. Но, както изглежда, няма защо да бъде наново 

кръщаван онзи, който не е възнамерявал да се кръсти: в противен случай, доколкото 

няма яснота относно намерението на кръстения, всеки би могъл да пожелае отново да 

бъде кръстен поради някаква ущърбност в намерението му. Следователно се оказва, че 

от кръщавания не се изисква намерение да приеме кръщението. 

 3. Освен това кръщението се дава против първородния грях. Но първородният 

грях се придобива без намерението на раждащия се човек. Следователно кръщението, 

както изглежда, не изисква намерението на кръщавания. 

 

 Противно на това е обаче, дето според църковния обряд кръщаваните молят 

Църквата да бъдат кръстени. С което дават израз на намерението си да приемат 

тайнството. 

 

 Отговарям с думите, че чрез кръщението човек умира за греха в стария си 

живот и придобива някакъв нов живот: съгласно реченото в Посланието до римляните, 

6:4: „Ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна 

от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.” Ето защо, 

както за да умре за стария си живот, от човека, избиращ свободно, се изисква – според 

Августин на споменатото място – воля да се покае за него; така се изисква воля и 

намерение за нов живот, начало на който поставя приемането на тайнството. Затова от 

кръщавания се изисква воля или намерение да приеме това тайнство. 

                                                 
25 Cf. S. th., III q.69 a.9; Sent., IV d.6 q.1 a.2; d.27 q.1 a.2. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXVIII. За приемащите кръщението 

15 

 

http://philosophymedieval.org/  

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че при оправдаването 

чрез кръщението претърпяването не е принудително, ами доброволно. Затова от 

кръщавания се изисква намерението да приеме онова, което му се дава. 

 На второто трябва да се отговори, че ако възрастният не е възнамерявал да 

приеме кръщението, той трябва да бъде кръстен наново. Ако обаче това е неясно, ще 

трябва да се каже: „Ако не си кръстен, аз те кръщавам.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръщението е насочено не само срещу 

първородния грях, ами и срещу действителните, сторени по воля и намерение. 

 

 

Раздел 8. Дали от кръщавания се иска вяра26

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че от кръщавания се иска вяра. 

 1. Наистина, тайнството кръщение е установено от Христа. Но Христос, 

предавайки формата на кръщението, поставя преди него вярата, заявявайки у Марка, 

16:16: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен.” Оказва се, следователно, че ако 

няма вяра, няма и тайнство кръщение. 

 2. Освен това в църковните тайнства нищо не е напразно. Но според църковния 

обряд пристъпващият към кръщението се пита за вярата му, именно с думите: „Вярваш 

ли във всемогъщия Бог Отец?” Следователно очевидно за кръщението се иска вяра. 

 3. Освен това за кръщението се иска намерението да приемеш тайнството. Но 

това не може да стане без праведна вяра, тъй като кръщението е тайнство на правата 

вяра: защото чрез него людете „се въплъщават в Христа”, както отбелязва Августин на 

споменатото място в „За кръщението на децата”; а това не може да стане без праведна 

вяра, съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 3:17: „Чрез вярата да се всели 

Христос в сърцата ви.” Следователно излиза, че онзи, който няма праведна вяра, не 

може да приеме тайнството кръщение. 

 4. Освен това неверието е най-тежък грях, както беше установено във втората 

част на това съчинение. Но упорствуващите в греха не бива да бъдат кръщавани. 

Следователно и упорствуващите в неверието си.  

 

                                                 
26 Cf. Sent., IV d.2 q.2 a.4; d.4 q.2 a.2 sq.; d.6 q.1 a.3; q.2 a.2; d.9 a.2. 
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 Противно на това е обаче написаното от Григорий до епископ Кирик27

 

: „От 

постановленията на древните отци се научихме, че ако еретици, кръстени в името на 

Троицата, се върнат към светата Църква, те следва да бъдат приютени в лоното на 

майката Църква било чрез миропомазване, било чрез възлагане на ръце, било само чрез 

изповядване на вярата.” Но това не би било така, ако вярата се изискваше непременно 

за приемането на тайнството. 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното, две неща се получават в 

душата чрез кръщението, именно печатът и благодатта. Следователно в два смисъла 

нещо се изисква за кръщението. От една страна се изисква онова, без което не може да 

имаме благодатта, която е крайният резултат от това тайнство. В този смисъл 

праведната вяра непременно се изисква за кръщението: тъй като, както е речено в 

Посланието до римляните, 3:22, „Божията правда е чрез вяра в Иисуса Христа.” 

 От друга страна за кръщението непременно се изисква онова, без което не може 

да бъде поставен кръщелният печат. В този смисъл праведната вяра на кръщавания не 

се изисква непременно за кръщението; прочее, както не се изисква и праведната вяра на 

кръщаващия: стига само да са налични останалите необходими за тайнството неща. 

Защото кръщаването се извършва не вследствие праведността на даващия или 

приемащия кръщението, ами чрез силата Божия. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Господ говори тук за 

кръщението, доколкото то довежда човеците до спасение по оправдаваща благодат: 

което наистина не може да стане без праведна вяра. Затова основателно е речено: 

„Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен.”  

 На второто трябва да се отговори, че Църквата възнамерява да кръсти людете, 

за да се изчистят те от греха: съгласно реченото у Исая, 27:9: „Плодът от това ще бъде, 

че ще се снеме грехът.” Затова, що се отнася до нея самата, тя възнамерява да кръщава 

единствено имащите праведна вяра, без каквато няма опрощаване на греховете. Затова 

пита пристъпващите към кръщение, дали вярват. Ако пък някой без праведна вяра 

приеме кръщение извън Църквата, той не го приема за свое спасение. Затова 

Августин28

                                                 
27 Gregorius Magnus papa, Registrum, XI 4, 67; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.44. 

 казва: „Църквата, оприличена на рая, посочва, че людете могат да приемат 

28 De bapt. contra donat., IV 1. 
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кръщението й и извън нея, ала извън нея никой не може нито да приеме, нито да 

задържи благодатното спасение.” 

 На третото трябва да се отговори, че този, който няма праведна вяра относно 

други положения, може да има такава относно тайнството кръщение: така че нищо не 

пречи той да възнамерява да приеме въпросното тайнство. Ако обаче мисли неправилно 

и по отношение на споменатото тайнство, за приемането му е достатъчно общото 

намерение да приеме кръщението по установения от Христа и предаван от Църквата 

начин. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че както тайнството кръщение не 

бива да се извършва върху оногова, който не иска да отстъпи от другите грехове, така 

трябва да бъде и спрямо онзи, който не пожелае да се освободи от неверието си. Както 

в единия, така и в другия случай той ще приеме извършеното върху му тайнство, само 

че не за свое спасение. 

 

 

Раздел 9. Дали трябва да бъдат кръщавани деца29

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че деца не бива да бъдат 

кръщавани. 

 1. Наистина, от кръщаващия се иска намерение на приеме тайнството, както 

беше казано по-горе. Само че децата няма как да имат такова намерение: понеже не се 

ползуват от свободното си произволение. Следователно те, както изглежда, не могат да 

приемат тайнството кръщение. 

 2. Освен това кръщението е тайнство на вярата, както беше казано по-горе. А 

децата нямат вяра, която се състои във „волята да вярваме”, както твърди Августин в 

коментара си върху Иоана.30

 3. Освен това в Първото послание на Петра, 3:21, е казано, че „кръщението не е 

отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест”. Но децата нито имат 

 Не може да се каже и че биха се спасили благодарение 

вярата на родителите: тъй като понякога родителите са неверници и така те по-скоро 

биха били осъдени заради неверието на онези. Следователно излиза, че деца не могат 

да бъдат кръщавани. 

                                                 
29 Cf. S. th., II-II q.113 a.3 ad 1; Sent., IV d.4 q.3 a.1; d.9 a.5; d.18 q.1 a.3; De malo, q.4 a.1; Quodl., IV q.7 a.1; 
q.12 a.1. 
30 In Io., tr.26. – cf. id., De praedest. sanct., I 5.  
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съвест, добра или лоша, понеже не се ползуват от разума си; нито иде да ги попиташ, 

понеже не разбират. Следователно деца не бива да се кръщават. 

 

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

църковната иерархия”31

 

: „Божествените ни водители”, сиреч апостолите, „са 

позволявали деца да бъдат допускани до кръщението.” 

 Отговарям с думите, че според апостола в Посланието до римляните, 5:17, „ако 

с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия”, сиреч чрез Адама, 

„много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще 

царуват в живота чрез Едного Иисуса Христа”. Но от прегрешението на Адама децата 

приемат първородния грях: което се вижда от това, дето са смъртни, а смъртта чрез 

греха на първия човек „премина във всички люде”, както апостолът отбелязва пак там, 

5:12. Затова децата още повече са в състояние да получат чрез Христа благодат, та да 

царуват във вечния живот. Ала самият Господ казва у Иоана, 3:5: „Ако някой се не 

роди от вода и Дух, няма да влезе в царството Божие.” Поради което е необходимо да 

се кръщават децата, та както чрез Адама са били прокълнати още при раждането си, 

така чрез Христа да добият спасение чрез прераждането си. 

 Децата е подобавало да бъдат кръщавани и за да могат, като още невръстни 

биват захранвани с правилата на християнския живот, по-твърдо да устояват в тях: 

съгласно реченото в Притчи Соломонови, 22:6: „Поучи момъка в начало на пътя му; 

той не ще се отклони от него и кога остарее.” Този именно аргумент изказва и 

Дионисий в приведеното място от последната глава на „За църковната иерархия”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че духовното възраждане, 

което става чрез кръщението, в някакъв смисъл е сходно с плътското раждане, именно 

по това, че както децата, докато се намират в майчината утроба, не се хранят 

самостоятелно, ами биват поддържани от майчиното си хранене, така и онези, които не 

се ползуват от разума си, са един вид положени в утробата на майката Църква и 

получават спасение не чрез самите себе си, ами чрез действие на Църквата. Поради 

което Августин32

                                                 
31 Eccl. hier., VII 3, 11. 

 казва: „Майката Църква предоставя на децата майчината си уста, за 

да засучат те светите тайни: понеже още не могат със сърцето си да повярват за правда, 

32 De peccatorum meritis et remiss., I 19. 25. 
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нито с устата си да се изповядат за спасение. Ако обаче те с основание се наричат 

вярващи, тъй като са изповядали вярата си, така да се каже, чрез думите на носещите ги 

на ръце, защо да не ги сметнем и за покайващи се, щом чрез думите на същите тези 

люде са дали израз на отричането си от дявола и от този свят?” На същото основание те 

могат да бъдат наречени и възнамеряващи, наистина не чрез собствено действително 

намерение, понеже понякога те самите се противят и плачат: ами благодарение 

действието на онези, които ги предават на кръщение. 

 На второто трябва да се отговори, че както Августин пише до Бонифаций33, „в 

Църквата на Спасителя децата вярват чрез други, също както от други са приели 

греховете, опрощавани чрез кръщението”. На спасението им не пречи, дето родителите 

им са неверници: защото, както пише до същия Бонифаций отново Августин34

 На третото пък следва да се отвърне, че както детето, когато бъде кръстено, 

вярва не чрез себе си, ами чрез други; така и не чрез себе си, ами чрез други бива 

запитвано и запитаните изповядват вярата на Църквата вместо детето, което се 

присъединява към нея чрез тайнството на вярата. А добра съвест детето може да има в 

самото себе си, разбира се не действително, ами като предразположение, благодарение 

оправдаващата благодат. 

, „децата 

биват предавани да приемат духовната благодат не от ония, които ги носят на ръце 

(макар че и от тях, ако тези са добри вярващи), ами от цялата общност на светите и 

верни люде. Защото с право се смятат за представени от всички онези, на които се 

нрави те да бъдат представени, и благодарение на чието боголюбие те се съединяват 

със Светия Дух.” А неверието на родителите им, дори ако тези след кръщението опитат 

да ги заразят с приношение на демоните, не вреди на децата. Понеже, както отбелязва 

пак на същото място Августин, „веднъж роденото по чужда воля дете не може да бъде 

оковано във веригите на чуждата нечестивост, щом не се е съгласило с неговата воля: 

съгласно реченото у Иезекиила, 18:4: „Както душата на бащата, тъй и душата на сина са 

Мои: която душа греши, тя ще умре.” Затова от Адама е получило то онова, което се 

заличава от благодатта на това тайнство, понеже все още не е имало отделна жива 

душа.” А вярата на едного, още повече на цялата Църква, помага на детето чрез 

действието на Светия Дух, който едини Църквата и споделя благата на едного с 

другиго. 

 
                                                 
33 Contra duas ep. Pelag., I 22. 
34 Ep. XСVIII. 
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Раздел 10. Дали децата на иудеите или на други неверници трябва да 

бъдат кръщавани против волята на родителите им35

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че децата на иудеите или на други 

неверници трябва да бъдат кръщавани против волята на родителите им. 

 1. Наистина, на човека трябва да се помага повече при опасност от вечна смърт, 

нежели при опасност от смърт временна. Но когато дете е в смъртна опасност, е редно 

да му се притечем на помощ, дори ако поради злонамереност родителите му се 

противят на това. Следователно още повече сми длъжни да се притечем на помощ на 

заплашените от вечна смърт деца на неверници, дори ако това е против волята на 

родителите им. 

 2. Освен това слугинските деца са слуги и са под властта на господарите си. Ала 

иудеите, също както и другите неверници, са слуги на крале и князе. Следователно с 

пълно право тези последните могат да накарат да бъдат кръстени децата на иудеите и 

на останалите си слуги неверници. 

 3. Освен това всеки човек е по-скоро на Бога, от когото има душата си, нежели 

на баща си, от когото има тялото. Следователно не е несправедливо децата на 

неверниците да бъдат отнети от плътските им родители и да бъдат посветени Богу чрез 

кръщението. 

 

 Противно на това е обаче приведеното в „Декрета”36

 

 постановление на събора в 

Толедо, а именно: „Относно иудеите светият събор предписва отсега нататък никой да 

не бъде насилван да вярва: защото те е редно да бъдат спасени не против волята им, 

ами доброволно, за да бъде непокътната по вида си тяхната праведност.” 

 Отговарям с думите, че децата на неверниците или се ползуват от разума си, 

или не го правят. Ако го правят, те вече започват, както според божественото, така и 

според естественото право, да владеят себе си. Затова по собствена воля, макар и 

против желанието на родителите си, те могат да приемат кръщението, също както и да 

сключат брак. Затова е позволено да бъдат увещавани и подтиквани да приемат 

кръщението. 
                                                 
35 Cf. S. th., II-II q.10 a.12; Quodl., II q.4 a.2; III q.5 a.1. 
36 Gratianus, Decretum, I d.44, cn.5. 
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  Ако обаче все още не се ползуват от свободното си произволение, съгласно 

естественото право те са предоставени на грижата на родителите си, докато сами не са 

в състояние да се издържат. Ето защо и за децата на древните е казано37

 

, че „се спасили 

във вярата на родителите си”. Затова против естественото право би било, ако такива 

деца бъдат кръстени въпреки волята на родителите им: което е все едно да бъде кръстен 

против волята си някой, който се ползува от разума си. Би било дори опасно децата на 

неверниците да бъдат кръщавани по такъв начин: тъй като поради естествената си 

привързаност към родителите те лесно биха могли да се върнат към неверието. Затова 

Църквата няма обичая да кръщава децата на неверниците против волята на родителите 

им. 

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

никой не бива да бъде избавян противно на гражданския правен ред: например, ако 

някой бъде осъден на смърт от съдия, никой не бива насилствено да го избавя от 

смъртта. Затова и никой не бива да нарушава реда на естественото право, според който 

синът е под грижата на бащата, даже и за да го отърве от опасността на вечната смърт. 

 На второто трябва да се отговори, че иудеите са слуги на князете по 

гражданско служене, което не изключва реда на естественото или божественото право. 

 На третото пък следва да се отвърне, че човекът е обърнат към Бога чрез 

разума си, с който е в състояние да го познае. Затова преди да се ползува от разума си, 

детето е естествено насочено към Бога чрез разума на родителите си, на чиято грижа е 

естествено предоставено, така че божествените дела спрямо него е редно да бъдат 

вършени съобразно родителско разпореждане. 

 

 

Раздел 11. Дали децата могат да бъдат кръщавани в майчината си 

утроба38

 

 

 На единадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че децата могат да бъдат 

кръщавани в майчината утроба. 

 1. Наистина, по-резултатен е Христовият дар за спасението, нежели грехът на 

Адама за проклятието, както казва апостолът в Посланието до римляните, 5:15. Ала 
                                                 
37 Petrus Lombardus, Sent., IV d.1 c.8. 
38 Cf. Sent., III d.3 q.1 a.1; IV d.1 q.2 a.6; d.3 q.1 a.1; d.6 q.1 a.1; d.23 q.2 a.2. 
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децата в майчината утроба са прокълнати заради греха Адамов. Значи още повече те 

могат да бъдат спасени чрез Христовия дар. Следователно децата в майчината утроба 

могат да бъдат кръщавани. 

 2. Освен това детето в майчината утроба е някаква част от майката. Но бъде ли 

кръстена майката, кръщава се и това, което е в нея. Следователно се оказва, че с 

кръщаването на майката се кръщава и намиращото се в утробата й дете. 

 3. Освен това вечната смърт е по-лоша от временната. Ала от двете злини трябва 

да се избира по-малката. Та ако детето в майчината утроба не може да бъде кръстено, 

по-добре би било майката да се отвори и насила изваденото дете да се кръсти, нежели 

вечно да бъде прокълнато, умирайки без кръщение. 

 4. Освен това понякога се случва част от детето да излезе по-напред: както в 

Битие, 38:27, четем, че когато Тамар раждала, „при раждането на близначетата се 

показа ръката на едното; а бабата взе, та върза на ръката му червена нишка и рече: това 

излезе първо; но то върна ръката си, и ето, излезе братчето му”. В такъв случай 

понякога има опасност от смърт. Следователно излиза, че въпросната част трябва да 

бъде кръстена, още докато детето е в майчината утроба. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в писмото му до Дардан39

 

: 

„Никой не се възражда, преди по-напред да се е родил.” А кръщението е един вид 

духовно възраждане. Следователно никой не бива да бъде кръщаван, преди да се е 

родил от утробата. 

 Отговарям с думите, че за кръщението е необходимо тялото по някакъв начин 

да бъде умито с вода: тъй като кръщението е някакво умиване, както беше казано. Но 

преди детето да се роди от утробата, тялото му няма как да бъде умито с вода: освен 

ако не се каже, че кръщелното умиване на майчиното тяло прехожда към детето в 

корема й. Само че това не може да бъде: било защото душата на детето, за чието 

освещаване е наредено кръщението, е различна от тази на майката: било защото тялото 

на одушевеното детенце вече е оформено, а значи е различно от това на майката. Затова 

кръщението на майката не се разпростира и върху детето в утробата й.  Поради което 

Августин заявява в „Против Юлиан”40

                                                 
39 Ep CLXXXVII 9. 

: „Ако заченатото в майката принадлежеше на 

тялото й, така че да бъде смятано за част от него, то не би трябвало да бъде кръщавано 

40 Contra Iulianum, VI 14. 
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дете, чиято майка е кръстена, поради опасността да умре, докато го е носела в утробата 

си. Щом обаче го кръщаваме”, сиреч детето, „то не е принадлежало към майчиното си 

тяло, когато е било в утробата.” Така излиза, че в никакъв случай децата в майчината 

утроба не могат да бъдат кръщавани. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че децата в майчината 

утроба още не са излезли на бял свят, та да живеят с останалите люде. Затова те няма 

как да са подвластни на човешко действие, та чрез нечие служение да приемат 

тайнството за спасение. Те обаче могат да са подвластни на Божието действие, при 

когото живеят, така че по благодатно предимство да бъдат осветени: както става с 

осветените в утробата. 

 На второто трябва да се отговори, че вътрешният член на майката е нещо 

нейно поради неразкъсваемото единство на материалната част с цялото. А детето в 

утробата е нейно чрез прилежанието на различни тела. Така че аргументът не се отнася 

до същото. 

 На третото трябва да се отговори, че „не бива да правим зло, за да излезе 

добро”, както е казано в Посланието до римляните, 3:8. Затова не бива да се убива 

майката, за да се кръсти детето. Ако обаче майката умре, а детето в утробата й е живо, 

тя трябва да бъде отворена, за да се кръсти детето. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че за кръщението се изчаква детето 

изцяло да излезе, освен ако няма опасност то да умре. Ако първо се покаже главата, в 

която е усетливостта, при такава опасност то трябва да бъде кръстено и после, ако се 

роди изцяло, няма защо да се прекръщава. При смъртна опасност изглежда така трябва 

да се постъпи и ако се е показала друга някоя част. Тъй като обаче в никоя друга 

външна част не се съдържа цялостта, както в главата, някои смятат, че поради известно 

съмнение, ако бъде измита само някоя друга телесна част, а детето сетне се роди 

изцяло, то трябва да бъде кръстено с формулата: „Ако не си кръстен, аз те кръщавам”, и 

т.н. 
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Раздел 12. Дали трябва да бъдат кръщавани лудите и безумните41

 

 

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че лудите и безумните не 

бива да бъдат кръщавани. 

 1. Наистина, за приемането на кръщението се иска намерението на кръщавания, 

както беше казано по-горе. Но лудите и безумните, които не се ползуват от разума си, 

могат да имат само някакво нередно намерение. Следователно не бива да бъдат 

кръщавани. 

 2. Освен това човек стои по-горе от животните, понеже има разум. Ала лудите и 

безумните не се ползуват от разума си: а понякога това и не се очаква от тях, както се 

очаква от децата. Та излиза, че както не се кръщават животни, така не бива да бъдат 

кръщавани лудите и безумните. 

 3. Освен това разумът е по-подтиснат у лудите и безумните, нежели у спящите. 

Но обикновено не се кръщават спящи. Следователно това не бива да става и с лудите и 

безумните. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в четвърта книга на 

„Изповеди”42

 

, че негов приятел бил кръстен, когато загубили надеждата, че ще оживее. 

И въпреки всичко кръщението му подействувало. Затова и неизползуващите разума си 

понякога трябва да се кръщават. 

 Отговарям с думите, че трябва да се прави разлика между безумните и лудите. 

Едните са по рождение такива и нямат светли периоди, в които да се ползуват от 

разума си. Спрямо тях, що се отнася до приемането на кръщението, трябва очевидно да 

се отсъди същото, каквото и за децата, които биват кръщавани във вярата на Църквата, 

както беше казано по-горе. 

 Други са безумните, които по-преди са били със здрав ум, а сетне са изпаднали в 

безумство. За тях трябва да бъде съдено съобразно волята, която са изразили, когато са 

били с ума си. Затова, ако тогава са пожелали да приемат кръщението, те трябва да 

бъдат кръстени, когато са изпаднали в лудост или безумство, дори ако се 

                                                 
41 Cf. S. th., I-II q.113 a.3 ad 1; Sent., IV d.4 q.3 a.1; d.6 q.1 a.2; d.23 q.2 a.2; d.25 q.2 a.1; d.34 a.4 ad 1; De 
verit., q.28 a.3 ad 2. 
42 Confessiones, IV 4. 
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съпротивляват. В противен случай, ако когато са били с ума си, не са изразили желание 

да бъдат кръстени, не бива да се кръщават. 

 Има и някои, които по рождение са луди и безумни, но имат светли периоди, в 

които са в състояние да се ползуват от разума си. Ето защо, ако тогава пожелаят да 

бъдат кръстени, това може да стане и когато изпаднат в безумство. Тайнството трябва 

да бъде извършено върху тях, ако ги заплашва опасност: в противния случай е по-добре 

да се изчака времето, когато ще са с ума си, за да приемат те тайнството по-смирено. 

Ако обаче в такъв светъл период не изразят воля да приемат кръщението, не бива да 

бъдат кръщавани, когато вече са изпаднали в безумство. 

 Има, най-сетне, и такива, които не са съвсем с ума си, но все пак използуват 

разума си дотолкова, че се замислят за спасението си и проумяват силата на тайнството. 

За тях следва да съдим като за хората със здрав ум, които се кръщават доброволно, а не 

против волята си. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че безумните, които нито 

някога са използували, нито използуват разума си, се кръщават по намерението на 

Църквата, също както по църковния обряд вярват и се покайват: както беше отбелязано 

и за децата. Онези пък, които за някое време са се ползували или се ползуват от разума 

си, се кръщават съгласно собственото им намерение, което имат или са имали, докато 

са били с ума си. 

 На второто трябва да се отговори, че лудите или безумните са лишени от 

употреба на разума си акцидентално, именно поради някакво възпрепятствуване на 

телесния орган: а не поради ущърбност на разумната душа, както е при животните. 

Следователно аргументът не се отнася до същото в единия и в другия случай. 

 На третото пък следва да се отвърне, че спящите не бива да бъдат кръщавани, 

освен пред лицето на смъртна опасност. В този случай те трябва да бъдат кръстени 

единствено ако преди това са изразили воля да приемат кръщението, както беше казано 

и за безумните: така, както според Августин на споменатото място в четвърта книга на 

„Изповеди” приятелят му бил кръстен, без той да го съзнава, поради заплашващата го 

смърт. 
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