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СЕДЕМДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ОБРЯЗВАНЕТО 

 

 Следва да говорим за подготовката на кръщението. Най-напред за онова, което 

предшествува кръщението, именно за обрязването; сетне за съпровождащото 

кръщението, именно за катехизма и екзорцизма. 

 Относно първото се задават четири въпроса: 

 Първо, дали обрязването е подготовка и изобразяване на кръщението. 

 Второ, за постановяването му. 

 Трето, за обряда. 

 Четвърто, за резултата от него. 

 

 

Раздел 1. Дали обрязването е подготовка и изобразяване на 

кръщението1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че обрязването не е подготовка и изобразяване на  

кръщението. 

 1. Наистина, всеки образ има някакво сходство с изобразеното от него. Но 

обрязването не е ни най-малко сходно с кръщението. Следователно то очевидно не е 

подготовка и изобразяване на кръщението. 

 2. Освен това, говорейки за древните отци, апостолът заявява в Първото 

послание до коринтяните, 10:2, че „всички се кръстиха в облака и морето”: а не казва, 

че са се кръстили в обрязването. Следователно защитата на облачния стълб и 

прекосяването на Червено море по-скоро са подготовка за кръщението и негово 

изображение, нежели обрязването. 

 3. Освен това по-горе беше казано, че Иоановото кръщение подготвило 

Христовото. Ако обаче обрязването беше подготовка и изобразяване на Христовото 

кръщение, то Иоановото би се оказало излишно. Което не може да бъде. Следователно 

обрязването не е подготовка и изобразяване на кръщението. 

 

                                                 
1 Cf. S. th., I-II q.105 a.1 ad 3;  Sent., IV d.8 q.1 a.2. 
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 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до колосяните, 

2:11 сл.: „Обрязани сте чрез неръкотворно обрязване, чрез обрязването Христово, като 

се погребахте с Него в кръщението.” 

 

 Отговарям с думите, че кръщението е наречено „тайнство на вярата”2

 

: 

доколкото в кръщението по някакъв начин се изповядва вярата и чрез него човек се 

присъединява към общността на вярващите. Ала една и съща е нашата вяра и тази на 

древните отци: съгласно думите на апостола във Второто послание до коринтяните, 

4:13: „Имаме същия дух на вярата.” А обрязването е било някакво изявяване на вярата: 

поради което именно чрез него древните се приобщавали към общността на вярващите. 

От което става изцяло ясно, че обрязването е подготвяло и изобразявало отнапред 

кръщението: доколкото на древните отци „всички тия неща им се случваха, за да 

служат за образи”, както е речено в Първото послание до коринтяните, 10:11, а и вярата 

им е била в нещо предстоящо. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че обрязването има 

някакво сходство с кръщението, що се отнася до духовния резултат от последното. 

Защото както чрез обрязването се отстранява някакво плътско краекожие, така чрез 

кръщението човек се освобождава от чисто плътското си живеене. 

 На второто трябва да се отговори, че защитата на облачния стълб и 

прекосяването на Червено море са някакви образи на кръщението ни, при което се 

възраждаме чрез водата, обозначена чрез Червено море, и чрез Светия Дух, обозначен 

чрез облачния стълб: ала чрез тях не се изповядва вяра, както това става чрез 

обрязването. Затова предходните две неща са образи, ала не и тайнства. А обрязването 

е тайнство и подготовка за кръщението: само че външно не толкова ярко изразяващо го, 

както споменатите неща. Затова апостолът предпочита да упомене тях, а не 

кръщението. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Иоановото кръщение подготвило 

Христовото с оглед извършването на действието. А обрязването е подготовка с оглед 

изповядването на вярата, каквото се иска при кръщението, както беше казано. 

 

 

                                                 
2 Ambrosius, De Spiritu Sancto, I 3; Augustinus, Ep. XCVIII. 
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Раздел 2. Дали обрязването е постановено по подобаващ начин3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че обрязването не е постановено по 

подобаващ начин. 

 1. Наистина, както беше казано, в обрязването по някакъв начин се изповядва 

вяра. Но след греха на първия човек никой никога не би могъл да се спаси без вярата в 

страданието Христово: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:25: „Него Бог 

отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата.” Следователно 

обрязването е трябвало да бъде постановено веднага след греха на първия човек, а не 

едва във времето на Авраама. 

 2. Освен това с обрязването си човек се задължава да спазва стария закон, както 

с кръщението си се задължава да спазва новия: поради което апостолът казва в 

Посланието до галатяните, 5:3: „Свидетелствувам пак на всеки човек, който се обрязва, 

че той е длъжен да изпълни целия закон.” Но спазването на закона е наложено не от 

времето на Авраама, ами от това на Мойсея. Следователно не подобава обрязването да 

бъде постановено във времето на Авраама. 

 3. Освен това обрязването е подготовка и изобразяване на кръщението. Ала 

кръщават се всички народи: съгласно реченото у Матея, 28:19: „Идете, научете всички 

народи, като ги кръщавате.” Следователно обрязването не би трябвало да е установено 

за спазване от един само народ, иудейския, ами от всички народи. 

 4. Освен това телесното обрязване трябва да съответствува на духовното, както 

образът съответствува на изобразеното. Но духовното обрязване, което става чрез 

Христа, подхожда без разлика и на двата пола, понеже „в Христа Иисуса няма мъжки 

пол, ни женски”, както е казано в Посланието до колосяните, 3:11.4

 

 Следователно 

неподобаващо е постановено обрязването, което подхожда единствено на мъжете. 

 Противно на това е обаче, дето според Битие, 17:10, обрязването е постановено 

от Бога, чиито „дела са съвършени” (Второзак., 32:4). 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, обрязването било подготовка за 

кръщението, доколкото е един вид изповядване на вярата в Христа, която и ние 

изповядваме в кръщението. Ала сред древните отци най-напред на Авраама било 
                                                 
3 Cf. S. th., I-II q.102 a.5 ad 1; Sent., IV d.1 q.1 a.2; q.2 a.1 sq.  
4 Тома цитира неточно. В действителност мястото е от Посланието до галатяните, 3:28. 
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обещано, че Христос ще се роди, когато в Битие, 22:18, му бива казано: „Ще бъдат 

благословени в твоето семе всички земни народи.” Пак той пръв се отделил от 

обществото на неверниците, според нареждането на Господа, който му рекъл (Бит., 

12:1): „Излез от твоята земя, от твоя род.” Затова именно обрязването е подобавало да 

бъде постановено тъкмо във времето на Авраама. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че непосредствено след 

прегрешението на първия човек, поради това, че Адам бил напълно осведомен и обучен 

относно божествените неща, в човека все още имало вяра и естествен разум, така че не 

е имало нужда да се определят за човеците някакви знаци за вярата и спасението, ами 

всеки изповядвал вярата си чрез каквито външни знаци намери за добре. По времето на 

Авраам обаче вярата отслабнала, тъй като мнозина изпаднали в идолопоклонство. 

Помрачнен бил и естественият разум чрез нарастването на плътското въжделение, 

водещо дори към грехове против естеството. Затова обрязването подобавало да бъде 

постановено тогава, а не преди това, за да бъде даден израз на вярата и да отслабне 

плътското въжделение. 

 На второто трябва да се отговори, че да спазва закона може да бъде наредено 

единствено на вече събран народ: понеже законът е заради общественото благо, както 

беше казано във втората част на това произведение. Ала вярващият народ трябвало да 

бъде събран чрез някакъв сетивен знак: какъвто е нужен за обединяването на людете в 

която и да е религия, както твърди Августин в „Против Фауст”.5

 На третото трябва да се отговори, че в самото себе си кръщението съдържа 

съвършеното спасение, към което Бог призовава всички люде: съгласно реченото в 

Първото послание до Тимотея, 2:4: „Той иска да се спасят всички човеци.” Затова 

кръщението се предлага на всички народи. Обрязването обаче не съдържало 

съвършеното спасение, ами само го обозначавало като трябващо да стане чрез Христа, 

който щял да се роди от иудейския народ. Затова обрязването е дадено единствено на 

този народ. 

 Затова преди да бъде 

даден законът е трябвало да бъде постановено обрязването. А отците отпреди закона 

наставлявали семействата си относно божествените неща чрез бащински съвети. Затова 

и в Битие, 18:19, Господ казва относно Авраама: „Зная, че ще заповядва на синовете си 

и своя дом след себе си да ходят по пътя Господен.” 

                                                 
5 Contra Faustum, XIX 11. 
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 На четвъртото пък следва да се отвърне, че обрязването е постановено като 

знак за вярата на Авраама, който вярвал, че той самият ще е баща на обещания му 

Христа (Рим., 4:11): поради което и то е подобаващо единствено за мъже. 

Първородният грях, срещу който специално е насочено обрязването, също се предава 

от бащата, а не от майката, както беше казано във втората част на настоящото 

съчинение. А кръщението съдържа силата на Христа, който е общата причина за 

спасението на всички и опрощението на всички грехове. 

 

 

Раздел 3. Дали обрядът при обрязването е бил подобаващ6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че обрядът при обрязването не е 

бил подобаващ  (Бит., 17:10). 

 1. Наистина, обрязването, както беше казано, е един вид изповядване на вярата. 

Но вярата е в способността за разбиране, чиито действия се осъществяват най-вече в 

главата. Следователно знакът на обрязването би трябвало да се постави на главата, 

вместо на детеродния член. 

 2. Освен това за тайнствата прибягваме до най-общоупотребимото: вода за 

умиване и хляб за подхранване. А за отрязване използуваме по-скоро железен, нежели 

каменен нож. Следователно обрязването не е трябвало да става с каменен нож. 

 3. Освен това, според Беда7

 

 както кръщението, така и обрязването са 

постановени като лек срещу първородния грях. Ала сега кръщението не се отлага до 

осмия ден, за да не бъдат застрашени децата от проклятие заради първородния грях, ако 

починат некръстени. Понякога пък кръщението закъснява и след осмия ден. 

Следователно и за обрязването не е трябвало да бъде определен осмият ден, ами 

понякога то е трябвало да става и по-рано, както е ставало и по-късно (Иисус Навин, 

5:4). 

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

4:11: „Получи знака на обрязването”, глосата определя точно този обряд за обрязване. 

 

                                                 
6 Cf. S. th., I-II q.102 a.5 ad 1; Sent., IV d.1 q.2 a.3; In Rom., IV lect.2. 
7 Homiliae, I hom.10. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано, обрязването е установено като 

някакъв знак за вярата от Бога, чиято „мъдрост е неизмерима” (Пс., 146:5).  А да 

определя подобаващите знаци е дело на мъдростта. Затова трябва да признаем, че 

обрядът за обрязване е подобаващ. 

 

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

подобавало да бъде тъкмо на детеродния член. Първо, защото било знак за вярата на 

Авраама, че Христос ще се роди от неговото семе (Рим, 4:11). Второ, понеже било лек 

за първородния грях, предаван чрез детесъздаването. Трето, защото е постановено за 

отслабване на плътското въжделение, което е най-силно тъкмо в тези членове поради 

изобилието на любовните наслаждения. 

 На второто трябва да се отговори, че каменният нож не е непременно 

необходим за обрязването. Затова няма божествено предписание за такъв инструмент: 

нито иудеите обикновено използували такъв инструмент за обрязване; нито пък сега го 

използуват. Четем обаче, че някои прочути обрязвания са направени с каменен нож: 

например в Изход, 4:25, четем, че „Сепфора взе остър камък и обряза крайната плът на 

сина си”; и у Иисуса Навин, 5:2, е речено: „Направи си остри каменни ножове и обрежи 

синовете Израилеви втори път.” С това се изобразявало духовното обрязване, което 

щяло да стане чрез Христа, за когото в Първото послание до коринтяните, 10:4, е 

речено: „Камъкът беше Христос.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че за обрязване бил определен осмият 

ден заради тайната: понеже в осмата възраст, която е възрастта на възкръсналите8

                                                 
8 Cf. Beda Venerabilis, loc. cit.; Hugo de S. Victore, Sent., IV 1; Petrus Lombardus, Sent., IV 1, 9. 

, като 

в осмия ден, ще бъде осъществено от Христа духовното обрязване и от избраните ще 

отпадне не само вината, но също и всяка несгода. Също и поради крехкостта на детето 

преди осмия ден. Затова и за другите живи същества в Левит, 22:27, е предписано 

следното: „Кога се роди теле, или агне, или яре, да престои при майка си седем дена, а 

от осмия ден и по-нататък ще бъде благоугодно за принасяне в жертва Господу.” 

Осмият ден обаче е необходим с оглед на предписанието: така че извършващите 

обрязването преди осмия ден, съгрешавали, дори ако ставало в събота; съгласно 

реченото у Иоана, 7:23: „Човек да приема обрязване в събота, за да не бъде нарушен 

Мойсеевият закон.” Той обаче не е необходим за тайнството: защото ако някои са 
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пропуснали осмия ден, могат да бъдат обрязани и след това. Някои9 твърдят, че при 

опасност от смърт осмият ден може да бъде и изпреварен. Само че това не може да се 

изведе нито от авторитетния текст на Писанието, нито от иудейския обичай. 

Следователно по-добре е да кажем заедно с Хуго от Сен Виктор10

 

, че осмият ден при 

никакви условия не бива да бъде изпреварван. Затова по повод реченото в Притчи 

Соломонови, 4:3: „Бях едничък на майка си”, глосата пояснява, че другият син на 

Вирсавия не се броял: понеже умрял преди осмия ден и не получил име; а значи и не 

бил обрязан (2. Царств., 12:18). 

 

Раздел 4. Дали обрязването принася оправдаваща благодат11

   

  

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че обрязването не принася 

оправдаваща благодат. 

 1. Наистина, в Посланието до галатяните, 2:21, апостолът казва: „Ако чрез 

закона е оправданието, тогава Христос напразно умря”, сиреч безпричинно. Ала 

обрязването било задължаване да изпълниш закона: съгласно реченото пак там, 5:3: 

„Свидетелствувам пак на всеки човек, който се обрязва, че той е длъжен да изпълни 

целия закон.” Следователно, ако от обрязването е оправданието, тогава Христос е 

умрял напразно, сиреч безпричинно. Но това е нелепо. Следователно не от обрязването 

е била благодатта, поправяща греха. 

 2. Освен това преди установяването на обрязването за оправданието е била 

достатъчна само вярата: защото Григорий казва в „Поучения”12

 3. Освен това у Иисуса Навин, 5:5 сл., четем, че „всички, които се бяха родили в 

пустинята, четирийсет години ходеха необрязани”. Та ако чрез обрязването се 

отмахваше първородният грях, ще се окаже, че всички, които умрели в пустинята, 

както деца, така и възрастни, са били прокълнати. Същото възражение е валидно и 

: „Това, за което при нас 

помага водата на кръщението, при древните спрямо децата е вършила само вярата.” Но 

силата на вярата не е отслабнала вследствие поръчението за обрязване. Следователно 

само вярата е оправдавала децата, а не обрязването. 

                                                 
9 Cf. Petrus Lombardus, op. cit., IV 1, 10. 
10 De sacramentis, I 12, 2. 
11 Cf. S. th., III q.62 a.6 ad 3; Sent., IV d.1 q.2 a.4; De verit., q.28 a.2 ad 12; In Rom., IV lect.2. 
12 Gregorius Magnus papa, Moral., IV 3. 
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спрямо децата, които са умрели преди отредения за обрязването осми ден, преди който 

това не бива да се прави, както беше казано. 

 4. Освен това единствен грехът възпрепятствува встъпването в небесното 

царство. Ала на обрязаните преди страданието се е забранявал достъпът в небесното 

царство. Следователно чрез обрязването людете не биват оправдани от греха. 

 5. Освен това първородният грях не се опрощава без действителния: тъй като „е 

нечестиво да се надяваме на половината Божия прошка”, както се изразява Августин.13

 

 

Но никъде не четем чрез обрязване да е простен действителен грях. Следователно и 

първородният не е бил простен чрез него. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в посланието му до Валерий 

против Юлиан14

 

: „Откогато е установено обрязването в Божия народ, което било знак 

за праведността на вярата, то имало силата да осветява и пречиства децата от стария 

първороден грях: също както кръщението още със самото му установяване придобило 

силата да обновява човека.” 

 Отговарям с думите, че според единодушното признание на всички с 

обрязването се опрощава първородният грях. Някои обаче настояват че само се 

опрощава грехът, без да се принася благодат. Това е мнението на Магистъра15

Затова други твърдят, че чрез обрязване се принася благодат с оглед 

оправдаването на вината, но не и с оглед някакви положителни резултати: за да не 

бъдат принудени да заявят, че получената в обрязването благодат била достатъчна за 

изпълнението на законовите заръки и по този начин Христовото пришествие е било 

излишно. Само че и това твърдение е неудържимо. Първо, защото чрез обрязването на 

децата се дава способността в определеното време да достигнат до славата, което е 

крайният положителен резултат от благодатта. Второ, защото съобразно реда на 

формалната причина положителните резултати са естествено по-първи, нежели 

, както и 

на глосата към Посланието до римляните, 4:11. Само че това не може да е така: тъй 

като вината не се опрощава без благодат, съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 3:24: „Оправдаваха се даром, с Божията благодат”, и т.н.  

                                                 
13 Cf. Ps.-Augustinus, De vera et falsa poenitentia, 9. – cf. Gratianus, Decretum, II causa 33, d.3, cn.42. 
14 De nuptiis et concupiscentia, I 11. 
15 Petrus Lombardus, Sent., IV 1, 9. 
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лишеностите, макар че съобразно реда на материалната причина е обратното: понеже 

формата премахва лишеността именно като оформя носителя. 

Ето защо други пък са на мнение, че при обрязването се принася благодат също с 

оглед на някакъв положителен резултат, какъвто е ставането достоен за вечен живот: но 

не го прави с оглед на всички резултати, понеже то не било достатъчно за сдържането 

на жаркото въжделение, нито за изпълнението заповедите на закона. Някога, прочее, 

нещата и на мен ми изглеждаха по този начин.16

Поради което трябва да кажем, че при обрязването се принася благодат с оглед на 

всички резултати от благодатта, само че по различен начин от при кръщението. Защото 

при кръщението благодатта се принася по силата на самото кръщение, което то 

притежава в качеството си на инструмент на вече претърпяното от Христа страдание. 

Обрязването на свой ред принасяло благодат, доколкото било знак за вярата в 

бъдещото Христово страдание: така, щото човекът, който приемал обрязването, 

изповядвал, че ще приеме тази вяра: било възрастният – сам за себе си, било друг – за 

децата. Затова и апостолът заявява в Посланието до римляните, 4:11, че Авраам 

„получи знака на обрязването като печат на оправданието чрез вярата”: тъй като 

оправданието било обозначено чрез вярата, а не чрез знака на обрязването. И тъй като 

кръщението действува инструментално по силата на Христовото страдание, а 

обрязването не го прави, кръщението полага печата, въплъщаващ човека в Христа, и 

принася по-изобилна благодат, нежели обрязването, защото по-голям е резултатът от 

нещо вече случило се, нежели от надеждата. 

 Ако обаче се замислим по-внимателно, 

ще установим, че това не е вярно. Понеже и най-малката благодат е в състояние да 

устои на каквото и да е въжделение и да избегне всеки смъртен грях, извършван чрез 

престъпване на законовите заръки: понеже и най-малкото боголюбие обича Бога 

повече, нежели жадността – „хиляда късове злато и сребро” (Пс., 118:72). 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че този аргумент би бил 

валиден единствено ако имаше оправдание по друг начин, а не чрез вярата в 

Христовото страдание. 

 На второто следва да се отговори, че както преди постановяването на 

обрязването, така и след постановяването му вярата в пришествието на Христа 

оправдавала както децата, така и възрастните. Но първоначално не се искал знак, 

                                                 
16 Cf. Sent., IV d.1 q.2 a.4. 
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засвидетелствуващ тази вяра: понеже вярващите все още не били започнали да се 

обединяват отделно от невярващите за почитане на единия Бог. Възможно е обаче 

вярващите родители да са отправяли някакви молитви към Бога или да са произнасяли 

някаква благословия за новородените си деца, особено когато тези били в опасност, и 

това било един вид „знак за вяра”: също както възрастните отправят молби и принасят 

жертви за себе си. 

 На третото трябва да се отвърне, че когато народът в пустинята не се 

обрязвал, бил извинен за това, било защото людете не знаели кога ще преместят лагера 

си, било пък, както отбелязва Дамаскин17, защото не е имало нужда да носят някакъв 

отличителен знак, тъй като живеели отделно от другите народи. И все пак, както 

уточнява Августин18

 На четвъртото трябва да се отговори, че при обрязването се заличавал 

първородният грях от гледна точка на личността: ала оставала пречката за встъпване в 

небесното царство от гледна точка на цялата природа, която пречка била отстранена 

едва чрез Христовото страдание. Затова дори кръщението преди страданието Христово 

не въвеждало в царството. А обрязването, ако то е уместно след страданието на Христа, 

би въвело човека в царството Божие. 

, проявили непослушание тези, които от небрежност пропуснали 

да го сторят. Изглежда обаче, че никой в пустинята не умрял необрязан, доколкото в 

Псалома, 104:37, е казано: „Нямаше болен в колената им”: а в пустинята изглежда да са 

умрели единствено онези, които били обрязани в Египет. Ако пък все пак някои там са 

умрели необрязани, за тях се отнася същото, както за умрелите преди постановяването 

на обрязването. Което също следва да се разбира като отнесено към децата, които във 

времето на закона умирали преди осмия ден. 

 На петото пък следва да се отвърне, че когато възрастните се обрязвали, те 

получавали опрощение не само на първородния, но и на действителните си грехове: 

само че не така, щото да бъдат освободени от всяко дължимо наказание, както е при 

кръщението, принасящо по-изобилна благодат.  

     

 

                                                 
17 De fide orth., IV 25. 
18 Quaest. in Heptat, IV 6. 
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