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ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КРЪЩЕНИЕТО 

 

 Следва да разгледаме резултатите от кръщението. 

 Във връзка с това се пита за десет неща: 

 Първо, дали чрез кръщението се премахват всички грехове. 

 Второ, дали чрез кръщението човек се освобождава от всяко наказание. 

 Трето, дали кръщението премахва несгодите в този живот. 

 Четвърто, дали чрез кръщението човек придобива благодат и добродетели. 

 Пето, за резултатите от придобитите чрез кръщението добродетели. 

 Шесто, дали и децата придобиват благодат и добродетели при кръщението. 

 Седмо, дали чрез кръщението пред кръстените се отваря портата на небесното 

царство. 

 Осмо, дали кръщението води до еднакъв резултат при всички кръстени. 

 Девето, дали притворството пречи за резултата от кръщението. 

 Десето, дали с отстраняването на притворството кръщението постига резултата 

си. 

 

 

Раздел 1. Дали чрез кръщението се снемат всички грехове1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че чрез кръщението не се снемат всички грехове. 

 1. Наистина, кръщението е един вид духовно възраждане, което съответствува на 

плътското раждане. Но при плътското раждане човек придобива само първородния 

грях. Следователно чрез кръщението се заличава единствено първородният грях. 

 2. Освен това покаянието е достатъчна причина за опрощаването на 

действителните грехове. Но преди кръщението от възрастните се изисква да се покаят: 

съгласно реченото в Деяния на апостолите, 2:38: „Покайте се, и всеки от вас да се 

кръсти.” Следователно кръщението с нищо не съдействува за опрощението на 

действителните грехове. 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.79 a.5 ad 1; Sent., II d.32 q.1 a.1; a.2 ad 3; IV d.4 q.2; d.12 q.2 a.2; d.14 q.2 a.1; d.17 q.2 a.2; C. 
Gent., IV 59. 72. 
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 3. Освен това за различните болести има различни лекарства: защото, както 

казва Иероним2

 

, „не лекува окото това, което лекува петата”. Само че първородният 

грях, който бива снет чрез кръщението, е от друг род в сравнение с действителния. 

Следователно не всички грехове се опрощават чрез кръщението. 

 Противно на това е обаче реченото у Изекиила, 36:25: „Ще ви поръся с чиста 

вода – и вие ще се очистите от всички ваши скверноти.” 

 

 Отговарям с думите, че, както казва апостолът в Посланието до римляните, 6:3, 

„които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме.” И по-нататък 

(6:11) заключава: „Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в 

Христа Иисуса, нашия Господ.” От което се вижда, че чрез кръщението човек умира за 

стария си грях и начева нов живот в благодатта. Но всеки грях се отнася към старото и 

отминалото. От което следва, че чрез кръщението се снема всеки грях. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както казва апостолът 

в Посланието до римляните, 5:15 сл., грехът на Адам няма силата на Христовия дар, 

получаван при кръщението: „защото съденето за едно престъпление води към 

осъждане, а дарът – от много престъпления – към оправдаване”. Затова и Августин 

отбелязва в „За кръщението на децата”3

 На второто трябва да се отговори, че никой грях не може да бъде опростен, 

освен със силата на Христовото страдание: поради което апостолът заявява в 

Посланието до евреите, 9:22: „Без проливане кръв прошка не бива.” Затова движението 

на човешката воля не би било достатъчно за опрощаването на дадено провинение, ако я 

няма вярата в страданието Христово, както и намерението да станеш причастен на него, 

било приемайки кръщението, било подчинявайки се на ключовете на Църквата. Ето 

защо, когато някой възрастен пристъпи към кръщението си, покайвайки се, от самото 

намерение да се кръсти следва опрощаване на всички грехове, ала по-съвършено това 

става от реалното приемане на кръщението. 

 че „с раждането на плътта се поема само 

първородният грях: с възраждането на Духа бива опростен не само първородният грях, 

ами и доброволно сторените”. 

                                                 
2 Ps._Hieronymus, In Mc., 9:27 (PL 30, 638). 
3 De pecc. remiss. et bapt. parv., I 15.  
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 На третото пък следва да се отвърне, че този аргумент има предвид 

частичните лекарства. А кръщението действува по силата на Христовото страдание, 

което е общият лек за всички прегрешения: така че чрез кръщението се отмахват 

всички грехове.  

 

 

Раздел 2. Дали чрез кръщението човек се освобождава от всяко 

дължимо за греха наказание4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез кръщението човек не се 

освобождава от всяко дължимо за греха наказание. 

 1. Наистина, в Посланието до римляните, 13:1, апостолът казва: „Каквито власти 

има, те са от Бога наредени.” Но за провинението се отрежда наказание, както 

отбелязва Августин.5

 2. Освен това резултатът от тайнството е в някаква степен подобен на самото 

тайнство: тъй като тайнствата на новия закон извършват това, което изобразяват, както 

беше казано по-горе. Ала кръщелното умиване има някакво сходство с отмиването на 

петното, но очевидно не и с отстраняването на дължимото наказание. Следователно 

чрез кръщението не се снема дължимото наказание. 

 Следователно чрез кръщението не се снема дължимото наказание 

за предходните грехове. 

 3. Освен това, ако се отстрани дължимото наказание, човек престава да го 

заслужава и значи наказването му би било несправедливо. Та ако чрез кръщението се 

снемаше дължимото наказание, несправедливо би било след кръщаването му да бъде 

обесен разбойникът, който преди това е извършил човекоубийство. Така чрез 

кръщението би била премахната строгостта на човешката дисциплина: което е 

неподобаващо. Следователно чрез кръщението не се снема дължимото наказание. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий по повод думите на апостола в 

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

именно: „Божията благодат при кръщението прощава всичко.” 

 

                                                 
4 Cf. S. th., III q.49 a.3 ad 1; q.68 a.5; q.79 a.5 ad 1; q.86 a.4 ad 3; Sent., III d.19 a.3; IV d.4 q.2 a.1; d.14 q.2 a.1; 
d.18 q.1 a.3; C. Gent., IV 59. 72; In Rom., XI lect.4. 
5 Ep. CXL 2. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, чрез кръщението човек се 

въплътява в страданието и смъртта Христова: съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 6:8: „Ако сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него.” От което 

става ясно, че на всеки кръстен се предоставя като лек страданието на Христа, все едно 

че той самият е страдал и умрял. Ала страданието на Христа, както беше казано по-

горе, е достатъчно удовлетворение за всички грехове на всички човеци. Затова 

кръстеният се освобождава от всяко наказание, което е заслужил за прегрешенията си, 

все едно той самият е дал достатъчно удовлетворение за всички свои грехове. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тъй като наказанието 

на Христовото страдание е споделено от кръстения, доколкото той става член Христов, 

така че сякаш сам е понесъл наказанието, то за греховете му е отредено като наказание 

тъкмо страданието на Христа. 

 На второто трябва да се отговори, че водата не само умива, ами и освежава. 

Така чрез освежаването тя обозначава отмахването на дължимото наказание, както чрез 

умиването обозначава пречистването от вината. 

 На третото пък следва да се отвърне, че при налагането от човешкото 

правосъдие на наказания се отчита не само какво наказание е заслужил човек спрямо 

Бога, но и какво дължи на хората, които са наранени или възмутени от неговото 

прегрешение. Ето защо, макар чрез кръщението човекоубийството да се освобождава от 

дължимото наказание спрямо Бога, то остава задължително спрямо людете, които е 

справедливо да бъдат възмездени чрез наказанието, както са били възмутени от 

провинението. Впрочем князът има правото милостиво да отмени наказанието на 

такива люде. 

 

 

Раздел 3. Дали чрез кръщението би трябвало да отпаднат несгодите 

в този живот6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез кръщението би трябвало да 

отпаднат несгодите в този живот. 

                                                 
6 Cf. S. Th., I-II q.85 a.3 ad 1; q.87 a.7 ad 1; q.108 a.9; II-II q.104 a.6 ad 1; III q.49 a.3 ad 3; q.52 a.5 ad 2; a.7 ad 
3; Sent., II d.30 q.1 a.2; d.44 q.2 a.2 ad 2 sq.; III d.19 a.3; IV d.4 q.2 a.1; d.46 q.2 a.2; C. Gent., IV 55; De malo, 
q.4 a.6 ad 4; Quodl., VI q.9 a.1. 
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 1. Наистина, по сумите на апостола в Посланието до римляните, 5:15, дарът на 

Христа е по-силен от прегрешението на Адама. Но именно чрез греха на Адама, както е 

казано пак там, 5:12, „смъртта влезе в света”, а заедно с нея и всички други несгоди в 

този живот. Следователно още повече чрез дара Христов, приеман чрез кръщението, 

човекът би трябвало да се освободи от несгодите в този живот. 

 2. Освен това, съгласно казаното по-горе, кръщението заличава както 

първородната, така и действителната вина. Действителната вина заличава така, че 

освобождава от всяко дължимо наказание, следващо въпросното действително 

провинение. Следователно то освобождава и от несгодите в този живот, които са 

наказание за първородния грях. 

 3. Освен това с отпадането на причината отпада и следствието. Ала причина за 

въпросните несгоди е първородният грях, който се снема чрез кръщението. 

Следователно не трябва да останат и тези несгоди. 

 

 Противно на това е обаче казаното от глосата към Посланието до римляните, 

6:6: „Да бъде унищожено греховното тяло”, а именно: „Чрез кръщението се разпва 

старият човек и се разрушава греховното тяло, не в смисъл, че в живата плът тутакси 

угасва и го няма вече похотливото въжделение, с което тя е окаляна още от раждането 

си; ами за да не би присъщото човеку по рождение да му навреди, когато умре.” 

 

 Отговарям с думите, че кръщението има силата да отмахне несгодите на 

настоящия живот: ала не ги отмахва в самия ни настоящ живот, ами благодарение на 

него те отпадат у праведниците при възкресението, когато „смъртното тяло се облече в 

безсмъртие”, както е казано в Първото послание до коринтяните, 15:54. И това е 

основателно. Първо, защото чрез кръщението човек се въплъщава в Христа и става 

негов член, както беше казано по-горе. Затова подобава с въплътения член да се случва 

същото, което и с главата. Ала Христос от самото си зачеване е бил пълен с благодат и 

истина, но имал уязвимо тяло, което чрез страданието и смъртта възкръснало за живот 

в слава. Затова при кръщението и християнинът придобива благодат, що се отнася до 

душата си, но има уязвимо тяло, в което може да страда за Христа и което, обаче, ще 

възкръсне за живот без страдания. Поради което апостолът заявява в Посланието до 

римляните, 8:11: „Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ни 

тела чрез живеещия в нас Негов Дух.” И малко по-нататък (8:17): „Наследници Божии 
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сме, а сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него 

прославим.” 

 На второ място това е подобаващо с оглед на духовното упражнение: за да се 

пребори човек с похотливото въжделение и с другите страдания и да приеме венеца на 

победата. Поради което по повод реченото в Посланието до римляните, 6:6: „Да бъде 

унищожено греховното тяло”, глосата пояснява: „Ако след кръщението човек живее в 

плът, нека има похотливо въжделение, с което да воюва и което с Божия помощ да 

надвие.” Образно същото е изказано и в Съдии Израилеви, 3:1 сл.: „Ето народите, които 

Господ остави, за да се учат на война сетнешните поколения на Израилевите синове, 

които по-преди не са я знаели.” 

 На трето място това е подобаващо, за да не пристъпват людете към кръщението 

заради неуязвимостта си в настоящия живот, а не заради славата на вечния живот. 

Затова и апостолът казва в Първото послание до коринтяните, 15:19: „Ако само през 

този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по повод реченото в 

Посланието до римляните, 6:6: „Да не бъдем вече роби на греха”, в глосата е казано: 

„Когато някой плени жестокия си враг, той не го убива веднага, ами го оставя да живее 

известно време в срам и мъка; така и Христос най-напред обуздал наказанието, а в 

бъдеще и ще го премахне.” 

 На второто трябва да се отговори, че глосата към същото място продължава: 

„Има два вида наказание, това в геената и това във времето. Първото Христос 

премахнал, та да не го търпят кръстените и искрено каещите се. Второто все още не е 

снел напълно: защото остават гладът, жаждата и смъртта. Но е отхвърлил властта и 

господството на тези неща”, та човек да не им се бои; „а в края на времената и изцяло 

ще ги изкорени.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че – както беше казано във втората част 

на това съчинение – първородният грях бил такъв, щото най-напред личността заразила 

природата, а сетне природата заразила личността. Христос в обратен порядък най-

напред възстановява присъщото на личността, а сетне едновременно за всички ще 

възстанови присъщото на природата. Затова чрез кръщението той тутакси снема от 

човека отнасящите се към личността му неща, сиреч вината на първородния грях и 

наказанието с лишаване от виждане на божественото. А несгодите на настоящия живот, 

като смърт, глад, жажда и други подобни, се отнасят до природата, от чиито начала те 
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биват причинени, доколкото е разрушена изначалната справедливост. Затова тези 

ущърбности ще бъдат снети едва при крайното възстановяване на природата чрез 

възкресението в слава. 

 

 

Раздел 4. Дали чрез кръщението човек придобива благодат и 

добродетели7

   

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез кръщението човек не 

придобива благодат и добродетели. 

 1. Наистина, както беше казано по-горе, тайнствата на новия закон вършат 

онова, което изобразяват. Само че чрез кръщелното умиване се обозначава 

пречистването на душата от вината, а не оформянето на душата чрез благодатта и 

добродетели. Следователно излиза, че чрез кръщението людете не придобиват благодат 

и добродетели. 

 2. Освен това придобитото веднъж няма защо отново да бъде получавано. Но 

някои пристъпват към кръщението вече притежаващи благодат и добродетели: както 

четем в Деяния на апостолите, 10:1 сл.: „Имаше в Кесария един човек, на име 

Корнилий, стотник от полка, наречен Италийски, мъж благочестив и богобоязлив”: 

който по-късно бил кръстен от Петър (пак там, 10:48). Следователно чрез кръщението 

не се придобиват благодат и добродетели. 

 3. Освен това добродетелта е предразположение: по самото си понятие тя е 

трудно променливо качество, чрез което човек действува лесно и приятно. Само че след 

кръщението у човека остава наклонността към злото, което отрича добродетелта, и се 

затруднява вършенето на добро, което е именно добродетелно действие. Следователно 

чрез кръщението човек не придобива благодат и добродетели. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до Тита, 3:5 сл.: 

„Той ни спаси чрез банята на възраждането (сиреч чрез кръщението, както уточнява 

глосата) и обновата на Духа Светаго, Когото изобилно изля върху нас”, сиреч „за 

опрощаване на греховете и придобиване на добродетели в изобилие”, както пояснява 

                                                 
7 Cf. Sent., IV d.3 a.1; d.4 q.3 a.1; d.9 a.1; d.18 q.1 a.3. 
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глосата на същото място. Следователно при кръщението се дава благодатта на Светия 

Дух и изобилие от добродетели. 

 

 Отговарям с думите, че, както отбелязва Августин в „За кръщението на 

децата”8

 

, „кръщението има силата да въплъти людете в Христа като негови членове”. 

Но от главата Христос към членовете прехожда цялата пълнота на благодатта и 

добродетелността: съгласно реченото у Иоана, 1:16: „От Неговата пълнота всички ние 

приехме.” Затова е очевидно, че чрез кръщението човек придобива благодат и 

добродетели. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че както кръщелната вода 

чрез умиването обозначава пречистването от вината, а чрез освежаването – 

освобождаването от наказанието, така чрез естествената си светлина обозначава 

блясъка на благодатта и добродетелите. 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано, човек придобива 

опрощение на греховете преди да се кръсти, ако е поел обет, било външен, било 

вътрешен, да го стори; и че все пак, когато действително се кръсти, постига пълно 

опрощение и освобождение от всяко наказание. Така и преди кръщението си Корнилий 

и други като него придобили благодат и добродетели чрез вярата си в Христа и 

желанието да се кръстят, било то вътрешно или външно изразено: но сетне, когато се 

кръстили, получили по-изобилна благодат и добродетели. Затова по повод реченото в 

Псалома, 22:2: „Той ме води на тихи води”, глосата отбелязва: „Повел ни е чрез 

нарастването на добродетелта и добротворството в кръщението.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръстените изпитват трудности 

спрямо доброто и наклонност към злото не заради ущърбността на добродетелната 

предразположеност, ами заради похотливото въжделение, което не отпада с 

кръщението. Но както чрез кръщението въжделението отслабва и не властвува над 

човека, така отслабват и тези двете, та човек да не бъде завладян от тях.  

 

 

                                                 
8 De pecc. remiss. et bapt. parv., I 26. 
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Раздел 5. Дали подобава на кръщението да бъдат приписвани като 

резултати някои добродетелни действия, например въплъщаването 

в Христа, просветлението, оплодотворяването 9

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че не подобава на кръщението да се 

приписват като резултати някои добродетелни действия, например въплъщаването в 

Христа, просветлението, оплодотворяването. 

1. Наистина, възрастен се кръщава само ако е вярващ: съгласно реченото у Марка, 

16:16: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен.” Но тъкмо чрез вярата човек се 

въплъщава в Христа: съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 3:17: „Чрез вярата 

да се всели Христос в сърцата ви.” Следователно не бива кръщаван онзи, който вече не 

се е въплътил в Христа. Следователно въплъщаването в Христа не е резултат от 

кръщението. 

2. Освен това просветлява се чрез учението: съгласно казаното пак там, 3:8 сл.: 

„На мене, най-малкия, се даде тая благодат, да открия на всички”, и т.н. Но в катехизма 

учението предшествува кръщението. Следователно то не е резултат от последното. 

 3. Освен това оплодотворяването е действено пораждане. Ала чрез кръщението 

човек се възражда духовно. Следователно оплодотворяването не е резултат от 

кръщението. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За кръщението на децата”10, 

че „кръщението е за въплъщаване на кръстените в Христа”. Във втора глава на „За 

църковната иерархия”11

 

 пък Дионисий свързва просветляването с кръщението. А във 

връзка с реченото в Псалома, 22:2: „Той ме води на тихи води”, глосата отбелязва, че 

„изсушената и безплодна душа на грешниците се оплодотворява чрез кръщението”. 

 Отговарям с думите, че чрез кръщението човек се възражда за духовен живот, 

какъвто е присъщ на вярващите в Христа: както апостолът казва в Посланието до 

галатяните, 2:20: „Дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий.” Животът 

обаче е именно на съединените от главата членове, от която те получават усетливост и 

движение. Затова е необходимо чрез кръщението човек да се въплъти в Христа като 

                                                 
9 Cf. Sent., IV d.3 q.1 a.1; a.3; d.4 q.2; d.5 q.2 a.1; d.8 q.1 a.1. 
10 De pecc. remiss. et bapt. parv., I 26. – cf. Gratianus, Decretum, III d.4, cn.143. 
11 Eccl. hier., II 2. 
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негов член. Но както от естествената глава в членовете идват усетливостта и 

движението, така чрез духовната глава, каквато е Христос, към членовете му се 

отпращат духовната усетливост, състояща се в познаването на истината, и духовното 

движение, осъществявано чрез подтика на благодатта. Затова у Иоана, 1:14 сл., е 

речено: „Видяхме Го, пълен с благодат и истина, и от Неговата благодат всички ние 

приехме.” От което следва, че кръстените са просветлени от Христа за познаване на 

истината и са оплодени чрез влятата в тях благодат с плодородието на добрите дела. 

 

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

най-напред вярват в Христа, са въплътени в него умствено. А сетне, когато се кръстят, 

се въплъщават, така да се каже, телесно, именно чрез видимото тайнство: без 

намерението за което те не биха могли да се въплътят и умствено. 

 На второто трябва да се отговори, че учителят просветлява външно и 

служебно, като катехизира: а Бог просветлява вътрешно кръстените, подготвяйки 

сърцата им да приемат истинното учение, съгласно реченото у Иоана, 6:45: „У 

пророците е писано: И ще бъдат всички от Бога научени.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че като резултат от кръщението се 

полага оплодотворяването, чрез което човек върши добри дела: а не това, чрез което 

човек ражда други в Христа, както апостолът заявява в Първото послание до 

коринтяните, 4:15: „Аз ви родих в Иисуса Христа чрез Евангелието.” 

 

 

Раздел 6. Дали при кръщението децата придобиват благодат и 

добродетели12

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че при кръщението децата не 

придобиват благодат и добродетели. 

 1. Наистина, благодат и добродетели не може да имаш без вяра и боголюбие. Но 

„вярата”, твърди Августин13

                                                 
12 Cf. S. th., II-II q.47 a.14 ad 3; Sent., IV d.4 q.2 a.2. 

, „е във волята на вярващите”, и също боголюбието е във 

волята на обичащите: от която воля обаче децата не се ползуват, така че нямат вяра и 

боголюбие. Следователно при кръщението децата не придобиват благодат и 

добродетели. 

13 Ep. XСVIII. 
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 2. Освен това, по повод реченото у Иоана, 14:12: „По-големи от тези дела ще 

върши”, Августин14

 3. Освен това в Посланието до римляните, 4:5, е речено: „Ономува, който не 

работи, а вярва в Оногова, Който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за 

оправдание.” Ала детето не „вярва в Оногова, Който оправдава нечестивеца”. 

Следователно не придобива нито оправдаваща благодат, нито добродетели. 

 отбелязва, че за да стане праведен нечестивият, „Христос 

действува в него, ала не и без него”. Само че детето, което не се ползува от свободното 

си произволение, не съдействува на Христа за собственото си оправдаване: ами даже 

напротив, понякога с всички сили се противи. Следователно то не става праведно чрез 

благодатта и добродетелите. 

 4. Освен това вършеното по плътска подбуда не се вижда да има духовен 

резултат. Но понякога децата биват кръщавани от плътска подбуда, например да 

оздравеят. Следователно те не придобиват като духовен резултат благодатта и 

добродетелите. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „Енхиридион”15

 

: 

„Възраждайки се, малките деца умират за греха, който са придобили с раждането си: и 

поради това и за тях се отнася реченото в Посланието до римляните, 6:4: „Погребахме 

се с Него чрез кръщението в смъртта”, а сетне идва: „та както Христос възкръсна от 

мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.” Но нов става 

животът чрез благодатта и добродетелите. Следователно при кръщението децата 

придобиват благодат и добродетели. 

 Отговарям с думите, че някои от древните16

 Ала това е очевидно погрешно, и то поради две причини. Първо, защото децата, 

също както и възрастните, чрез кръщението стават членове на Христа. Поради което те 

непременно трябва да получат от главата прилив на благодат и добродетели. Второ, 

защото по този начин децата, починали след кръщението, няма да достигнат до вечния 

 са смятали, щото при кръщението 

децата не получават благодат и добродетели, ами им се поставя Христовият печат, по 

силата на който, като навършат нужната възраст, ще придобият благодат и 

добродетели. 

                                                 
14 In Io., tr.72. 
15 Enchirid., 52. 
16 Cf. Decretal. Gregorii IX., III tit.42 c.3. 
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живот: тъй като, както е речено в Посланието до римляните, 6:23, „дарът Божий е 

живот вечен”. Така това, дето са кръстени, не би им принесло полза за спасението. 

 Причина за това заблуждение е неразличаването между предразположение и 

действие. Така, виждайки, че децата са неспособни на добродетелно действие, тези 

люде приемали, че след кръщението малките не притежават никакви добродетели. 

Само че това безсилие за действие е в детето не поради ущърбност на 

предразположението, ами поради телесна затрудненост: както и спящите, макар да 

имат предразположение за добродетелите, са възпрепятствувани да действуват от съня. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че вярата и боголюбието 

са във волята на човеците, ала в смисъл, че предразположенията за тях и за останалите 

добродетели предполагат волевата способност, каквато у децата има; докато 

добродетелните действия предполагат действие на волята, а такова у децата няма. В 

този именно смисъл Августин заявява на споменатото място в „За кръщението на 

децата”, че „малкото дете става вярващо, макар и не чрез вярата, която е във волята на 

вярващите, ами чрез тайнството на вярата”, което причинява предразположението за 

вяра. 

 На второто трябва да се отговори, че по думите на Августин в „За 

боголюбието”17 „никой не се възражда от вода и Свети Дух, ако не желае”. Което 

следва да се разбира като отнасящо се не за децата, ами за възрастните. И пак като 

отнасящо се за тях трябва да се разбира това, дето без самия човек Христос не го 

оправдава. Това пък, дето кръщаваните деца се дърпат с всички сили, „не бива да се 

има предвид, тъй като те дотолкова не знаят, какво вършат, че все едно не го вършат”, 

както пояснява пак Августин.18

 На третото трябва да се отговори, че, както казва отново Августин

 
19

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че плътското намерение на носещите 

децата да бъдат кръстени не им вреди: както вината на едного не вреди другиму, ако 

, „майката 

Църква пригажда на едни деца нозете, за да дойдат, на други сърцето, за да повярват, на 

трети езика, за да изповядват вярата си”. Така децата вярват не чрез собствено 

действие, ами чрез вярата на Църквата, която им се предава. И тъкмо по силата на тази 

вяра те придобиват благодат и добродетели. 

                                                 
17 Ep. CLXXXVII 7. 
18 In Io., tr.3.  
19 Serm. ad popul., CLXXVI 2. 
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този не се е съгласил с него. Затова Августин заявява в писмото си до Бонифаций20

 

: „Да 

не те тревожи, дето някои носят децата да ги кръщават не с вярата, че чрез духовната 

благодат те ще се възродят за вечен живот, ами понеже смятат, че чрез този лек ще 

съхранят или придобият здраве. Защото това, че не са подложени на кръщение с това 

намерение, не означава, че няма да се възродят.” 

 

Раздел 7. Дали в резултат от кръщението се отваря портата на 

небесното царство21

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че в резултат от кръщението не се 

отваря портата на небесното царство. 

 1. Наистина, отвореното не се нуждае да бъде отваряно. Но портата на небесното 

царство е отворена чрез Христовото страдание: поради което в Откровението на Иоана, 

4:1, е речено: „След което погледнах, и ето, врата отворени на небето.” Следователно 

резултат от кръщението не е отварянето на портата на небесното царство. 

 2. Освен това през цялото време след установяването му кръщението има 

резултата си. Ала някои са кръстени с Христовото кръщение  преди страданието му: 

както четем у Иоана, 3: 22 сл.: и те, ако бяха умрели тогава, не биха влезли в небесното 

царство, в което не е влязъл никой преди Христа, съгласно реченото у Михея, 2:13: 

„Пред тях ще тръгне стенобоец.” Следователно отварянето на портата на небесното 

царство не е резултат от кръщението. 

 3. Освен това кръстените все още са изложени на смъртта и на другите несгоди 

на настоящия живот, както беше казано по-горе. Но никому не е отворен входът към 

небесното царство, докато все още е подлежащ на наказание: както се вижда да е с тези 

в чистилището. Следователно отварянето на портата на небесното царство не е 

резултат от кръщението. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 3:21: „Отвори се небето”, и т.н.; 

което Беда22

                                                 
20 Ep. XСVIII. 

 тълкува по следния начин: „Тук е показана силата на кръщението: от което 

щом излезе човек, отваря му се портата на небесното царство.” 

21 Cf. S. th., III q.39 a.5; Sent., III d.18 a.6; IV d.4 q.2 a.2; C. Gent., IV 59. 
22 In Lc., I. 
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 Отговарям с думите, че отварянето на портата на небесното царство 

представлява отстраняване на препятствието, затрудняващо човека да встъпи в 

небесното царство. Такова препятствие е провинението и дължимото наказание. По-

горе обаче беше показано, че чрез кръщението се снема изцяло всяка вина и също всяко 

дължимо наказание. От което следва, че резултат от кръщението е отварянето на 

небесното царство. 

 

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

отваря пред кръстения портата на небесното царство, доколкото го въплъщава в 

страданието Христово, придавайки му силата на онзи човек. 

 На второто трябва да се отговори, че когато страданието на Христа все още не 

било изстрадано, ами било само по вяра във вярващите, кръщението причинявало 

отваряне на портата, само че съответно, сиреч не реално, ами като надежда. Защото 

починалите тогава кръстени люде с твърда надежда очаквали встъпването в небесното 

царство. 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръстеният не е изложен на смърт и 

на несгодите на настоящия живот поради лична вина, ами поради природното си 

състояние. И затова той не е възпрепятствуван да встъпи в небесното царство, когато 

душата при смъртта му се отдели от тялото: все едно вече е платил дължимото на 

природата. 

 

 

Раздел 8. Дали кръщението има еднакъв резултат у всички23

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че кръщението няма еднакъв 

резултат у всички. 

 1. Наистина, резултатът от кръщението е отстраняването на вината. Но у някои 

то снема повече грехове, нежели у други: например у децата снема единствено 

първородния грях; а у възрастните – и действителните, у едни повече, у други по-

малко. Следователно кръщението няма еднакъв резултат у всички. 

                                                 
23 Cf. Sent., IV d.4 q.2 a.3. 
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 2. Освен това чрез кръщението людете придобиват благодат и добродетели. Но 

след него някои очевидно имат по-голяма благодат и по-съвършена добродетелност, 

отколкото други. Следователно кръщението не постига еднакъв резултат у всички. 

 3. Освен това природата се усъвършенствува чрез благодатта, както материята – 

чрез формата. Ала формата се приема в материята съобразно вместимостта на 

последната. Та тъй като у някои кръстени, включително у децата, е налице по-голяма 

природна вместимост, нежели у други, излиза, че едни придобиват по-голяма благодат 

от други. 

 4. Освен това някои при кръщението придобиват не само духовно спасение, но и 

телесно здраве: както например Константин, който чрез кръщението се очистил от 

проказата. Само че не всички болни придобиват телесно здраве, като се кръстят. 

Следователно кръщението няма еднакъв резултат у всички. 

 

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

вярата, едно е кръщението.” Но следствието от една по формата си причина е също 

едно по форма. Следователно кръщението има еднакъв резултат у всички. 

 

 Отговарям с думите, че има два резултата от кръщението: един сам по себе си и 

друг акцидентален. Сам по себе си резултат от кръщението е това, заради което то е 

постановено, а именно заради раждането на човека за духовен живот. Ето защо, 

доколкото всички деца се отнасят еднакво към кръщението, тъй като се кръщават не в 

собствената си вяра, ами в тази на Църквата, всички получават еднакъв резултат при 

кръщението. Възрастните обаче, които пристъпват към кръщение, водени от 

собствената си вяра, не се отнасят еднакво към кръщението: понеже едни пристъпват 

към него с по-голямо, други с по-малко смирение. Поради което едни получават 

повече, а други по-малко от благодатната новост: както от един и същ огън повече 

топлина получава седящият по-близо до него, макар че огънят сам по себе си излъчва 

топлината си еднакво към всички. 

 Акциденталният резултат от кръщението е нещо, заради което то не е 

постановено, ала божествената сила го прави по чудодеен начин в самото кръщение: 

както по повод реченото в Посланието до римляните, 6:6: „Да не бъдем вече роби на 

греха”, глосата пояснява: „С кръщението не се постига, щото законът на греха, който е 

в членовете ни, напълно да бъде изтръгнат, освен може би по силата на някакво 

неизразимо чудо на Твореца” Такива резултати не се приемат еднакво от всички 
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кръстени, дори ако са пристъпили с еднаква смиреност: ами те се разпределят 

съобразно реда на божественото провидение. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че и най-малката 

кръщелна благодат е достатъчна да изтрие всички грехове. Така че не заради по-

голямата действеност на кръщението то отмахва у едни повече, у други по-малко 

грехове, ами поради направата на носителя: понеже у всекиго отмахва толкова, колкото 

намери. 

 На второто трябва да се отговори, че това, дето у кръстените се явява повече 

или по-малко благодат, може да става поради две причини. Първо, понеже при 

кръщението единият получава повече благодат от другия поради по-голямото си 

смирение, както беше казано. Второ, понеже, ако и да са получили еднаква духовна 

благодат, не я използуват еднакво, ами единият усърдно напредва в нея, а другият 

нехае и пренебрегва Божията благодат. 

 На третото трябва да се отговори, че различната вместимост у людете не е 

поради разлика по ума, който се обновява чрез кръщението, тъй като всички люде, 

бидейки от един и същ вид, съвпадат помежду си по форма: ами поради различната 

разположеност на телата. Съвсем друго е при ангелите, които се различават по вид. 

Поради което на ангелите се дават безвъзмездни дарове съобразно различната им 

естествена вместимост: не обаче и на човеците. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че телесното здраве само по себе си 

не е резултат от кръщението, ами е някакво чудно деяние на божественото провидение. 

 

 

Раздел 9. Дали притворството възпрепятствува резултата от 

кръщението24

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че притворството не 

възпрепятствува резултата от кръщението. 

 1. Наистина, в Посланието до галатяните, 3:27, апостолът заявява: „Които в 

Христа се кръстихте, в Христа се облякохте.” Но всички, които приемат Христовото 

кръщение, се кръщават в Христа. Следователно всички и се обличат в Христа. Което 

                                                 
24 Cf. S. th., III q.87 a.3 ad 2; Sent., IV d.4 q.2 a.1; q.3 a.2; d.12 q.2 a.1. 
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означава, че приемат резултата от кръщението. Така че притворството не 

възпрепятствува резултата от кръщението. 

 2. Освен това в кръщението действува божествената сила, която е в състояние да 

промени волята на човека към добро. Ала следствието от действуващата причина не 

може да бъде възпрепятствувано от нещо, което въпросната причина е в състояние да 

премахне. Следователно притворството не може да възпрепятствува резултата от 

кръщението. 

 3. Освен това резултат от кръщението е благодатта, която противостои на греха. 

Но има много далеч по-тежки от притворството грехове, за които не се казва, че 

възпрепятствуват резултата от кръщението. Следователно и притворството не го 

възпрепятствува. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Премъдрост Соломонова, 1:5: „Светият 

Дух на премъдростта ще се отдалечи от лукавство.” Ала резултатът от кръщението е от 

Светия Дух. Следователно притворството възпрепятствува резултата от кръщението. 

 

 Отговарям с думите, че според Дамаскин25 „Бог не принуждава човека към 

правда”. Затова, за да бъде някой оправдан чрез кръщението, се иска волята му да 

прегърне и кръщението, и резултата от него. А човек се нарича „притворен”, ако волята 

му противостои на кръщението или на резултата от него. Защото според Августин26

 

 

човека наричаме притворен поради четири причини: първо, понеже не вярва, а пък 

кръщението е тайнство на вярата; второ, понеже презира самото тайнство; трето, 

понеже го извършва по друг начин, без да спазва обряда на Църквата; четвърто, понеже 

пристъпва към него без смирение. Откъдето ясно се вижда, че притворството 

възпрепятствува резултата от кръщението. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че „да бъдеш кръстен в 

Христа” се разбира по два начина. От една страна, „в Христа” ще рече „по сходство с 

Христа”. Така тези, които се кръщават в Христа, оприличавайки се нему по вяра и 

боголюбие, се обличат в Христа по благодат. От друга страна, в Христа се кръщават 

онези, които приемат Христовото тайнство. Така всички се обличат в Христа чрез 

изобразяването на печата, но не и чрез сходството по благодат. 
                                                 
25 De fide orth., II 30. 
26 De bapt. contra donat., VII 53. 
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 На второто трябва да се отговори, че когато Бог промени волята на човека от 

зло към добро, човекът не пристъпва притворно. Само че Бог не винаги го прави. Пък и 

тайнството не е за това, да превръща притворния в непритворен: ами за да бъде 

оправдан непритворно пристъпващият към него. 

 На третото пък следва да се отвърне, че притворен бива наричан този, който 

показва, че иска нещо, което всъщност не иска. Но всеки, който пристъпва към 

кръщението, със самото това показва, че има праведна вяра в Христа, че почита това 

тайнство, че иска да се приобщи към Църквата и да отстъпи от греха. Ето защо, към 

който и грях да се придържа човек, пристъпвайки към кръщението, той пристъпва 

притворно, сиреч несмирено. Ала за противостоящ на благодатта трябва да мислим 

смъртния, но не и простимия грях. Поради което притворството в случая включва всеки 

грях. 

 

 

Раздел 10. Дали с отстраняването на притворството кръщението 

постига своя резултат27

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че с отстраняването на 

притворството кръщението не постига резултата си. 

 1. Наистина, мъртвото дело, което е без боголюбие, никога не може да се 

оживотвори. Но този, който притворно пристъпва към кръщението, получава 

тайнството без боголюбие. Следователно то никога не може да се оживотвори 

дотолкова, че да принесе благодат. 

 2. Освен това притворството изглежда да е по-силно от кръщението: щом 

възпрепятствува резултата му. Но по-силното не се снема от по-слабото. Следователно 

грехът на притворството няма как да се снеме от възпрепятствуваното от него 

кръщение. Така кръщението не постига своя резултат, който е опрощението на всички 

грехове. 

 3. Освен това се случва някой да пристъпи притворно към кръщение и след това 

да натвори много грехове. Които не се снемат чрез кръщението: тъй като то снема 

миналите, но не и бъдещите грехове. Следователно такова кръщение никога не постига 

своя резултат, който е опрощаването на всички грехове. 

                                                 
27 Cf. Sent., IV d.1 q.2 a.4; d.4 q.3 a.2; d.15 q.1 a.3. 
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 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За кръщението”28

 

: 

„Кръщението започва да има спасителна сила тогава, когато искрена изповед дойде на 

мястото на притворството, което, докато присъствува злостно и светотатствено в 

сърцето, не позволява да бъдат отмити греховете.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, кръщението е някакво 

духовно възраждане. Когато обаче нещо възниква, то заедно с формата получава и 

резултата от нея, стига нещо да не му пречи; а когато пречката бъде отстранена, 

формата на възникналата вещ постига резултата си: така щом възникне тежкото тяло, 

то същевременно се задвижва надолу, ако нещо не му пречи; и ако това нещо бъде 

отстранено, то тутакси се задвижва надолу. По същия начин, когато някой бъде 

кръстен, той получава печата като някаква форма и постига собствено резултата, който 

е благодатта, опрощаваща всички грехове. Понякога обаче това е възпрепятствувано от 

притворството. Поради което и с отстраняването му чрез покаянието кръщението 

тутакси постига своя резултат. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тайнството кръщение е 

Божие, а не човешко дело. Затова то не е мъртво в притворния, който се кръщава без 

боголюбие. 

 На второто трябва да се отговори, че притворството се отстранява не чрез 

кръщението, ами чрез покаяние: и като бъде отстранено то, кръщението заличава всяка 

вина и дължимото наказание за всички предшествуващи го прегрешения, както и на 

съпътствуващите го. Затова Августин отбелязва на същото място в „За кръщението”: 

„Заличен бива вчерашният ден, и всичко останало бива заличено, часът и мигът преди 

кръщението и в самото кръщение. След това постепенно човек започва да трупа вини.” 

Така за постигането резултата от кръщението си съдействуват кръщението и 

покаянието: но кръщението като причина, действуваща сама по себе си; а покаянието 

като акцидентална причина, сиреч отстраняваща пречката. 

 На третото пък следва да се отвърне, че резултатът от кръщението не е 

снемането на бъдещите, а на настоящите или миналите грехове. Затова с 

отстраняването на притворството последващите грехове се опрощават, само че чрез 

                                                 
28 De bapt. contra donat., I 12. 
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покаяние, а не чрез кръщение. Поради което не се опрощава цялото дължимо за тях 

наказание, както става с предшествувалите кръщението грехове.      
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