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СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРИ ВЪПРОС. 
ЗА ТАЙНСТВОТО МИРОПОМАЗВАНЕ 

 

 Следва да разгледаме тайнството миропомазване. 

 Относно него се пита за дванадесет неща: 

 Първо, дали миропомазването е тайнство. 

 Второ, за материята му. 

 Трето, дали за тайнството е необходимо мирото да бъде най-напред осветено от 

епископ. 

 Четвърто, за формулата му. 

 Пето, дали полага печат. 

 Шесто, дали печатът на миропомазването предпоставя този на кръщението. 

 Седмо, дали принася благодат. 

 Осмо, кому подобава да приеме това тайнство. 

 Девето, на коя част. 

 Десето, дали се иска някой, който да държи миропомазвания. 

 Единадесето, дали това тайнство се извършва единствено от епископи. 

 Дванадесето, за обряда му. 

 

 

 

Раздел 1. Дали миропомазването е тайнство1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че миропомазването не е тайнство.  

 1. Наистина, тайнствата имат действеността си от божествената си установеност, 

както беше казано по-горе. А миропомазването не четем да е било постановено от 

Христа. Следователно то не е тайнство. 

 2. Освен това тайнствата на новия закон са били отнапред изобразени в стария: 

както в Първото послание до коринтяните, 10:2 сл., апостолът заявява, че „всички в 

Мойсея се кръстиха в облака и в морето; и всички ядоха една и съща духовна храна; и 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.65 a.1; Sent., IV d.2 q.1 a.2; d.7 q.1 a.1; C. Gent., IV 58. 
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всички пиха едно и също духовно питие”. Ала миропомазването не е изобразено 

отнапред във Вехтия Завет. Следователно то не е тайнство. 

 3. Освен това тайнствата са за спасение на човеците. Но спасение може да има и 

без миропомазване: понеже кръстените деца, които умрат без миропомазване, се 

спасяват. Следователно миропомазването не е тайнство. 

 4. Освен това чрез всички църковни тайнства човек се уподобява на Христа, 

който е създателят на тайнствата. Ала чрез миропомазване човек няма как да се 

уподоби на Христа, за когото не четем да е миропомазан. 

 

 Противно на това е обаче писаното от папа Мелхиад до испанските епископи2

 

: 

„Относно зададения от вас въпрос, кое е по-голямо тайнство, възлагането на ръка от 

страна на епископите или кръщението, трябва да знаете, че и едното, и другото са 

велики тайнства.” 

 Отговарям с думите, че тайнствата на новия закон са отредени заради 

особените резултати от благодатта: поради което там, където е налице особен резултат 

от благодатта, е отредено и отделно тайнство. А тъй като в сетивните и телесни неща 

има някакво подобие на духовните и умопостигаемите, от ставащото в телесния живот 

можем да доловим онова, което е по особен начин налично в духовния. Очевидно е 

обаче, че в телесния живот особено съвършенство има в това, дето човек достига до 

пълнолетие и е способен да върши съвършени човешки действия: поради което и 

апостолът казва в Първото послание до коринтяните, 13:11: „Като станах мъж, оставих 

младенческото.” Ето защо освен движението при раждането, чрез което човек започва 

телесния си живот, има и движение на растежа, чрез което човек достига до 

пълнолетие. Така и духовния си живот човек получава чрез кръщението, което е 

духовно възраждане. С миропомазването пък човек придобива, така да се каже, 

пълнолетието на духовния си живот. Поради което папа Мелхиад отбелязва на същото 

място: „Светият Дух, който се спуска над кръщелните води, носейки ни спасение в това 

си низхождане, придава нам в купела пълна невинност, а в миропомазването принася 

растеж на благодатта. В кръщението се раждаме за живот, след кръщението 

укрепваме.” Затова е очевидно, че кръщението е особено тайнство. 

 

                                                 
2 Cf. Gratianus, Decretum, III d.5, cn.3. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че относно 

установяването на това тайнство има три мнения. Едни3 твърдят, че то е постановено не 

от Христа и не от апостолите, ами по-късно с течение на времето на един събор.4 

Според други5

 На второто трябва да се отговори, че миропомазването е тайнство на пълнотата 

на благодатта: затова на него няма как да съответствува нещо в стария закон, тъй като 

„законът не докара нищо до съвършенство”, както е казано в Посланието до евреите, 

7:19. 

 пък то е постановено от апостолите. Само че това не може да бъде: тъй 

като да постановява ново тайнство е дадено на най-превъзходната власт, а тя е тази на 

Христа. Затова трябва да признаем, че Христос е постановил това тайнство, само че не 

като пряко налагане, ами като обещание: съгласно реченото у Иоана, 16:7: „Ако не 

замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя.” И това е, 

защото в това тайнство се дава пълнотата на Светия Дух, която не бивало да бъде 

дадена преди възкресението и възнесението на Христа: съгласно реченото пак там, 

7:39: „Дух Светий още не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен.” 

 На третото трябва да се отговори, че, както беше казано по-горе, всички 

тайнства са в някаква степен необходими за спасението: ала едни са такива, щото без 

тях не може да се спасим, а други съдействуват за съвършенството на спасението. В 

този именно смисъл миропомазването е необходимо за спасението: макар човек да 

може да се спаси и без него, стига да не го е пропуснал поради пренебрежение към това 

тайнство. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че приелите миропомазването, което 

е тайнство на пълнотата на благодатта, се уподобяват на Христа , доколкото той от 

самото си зачеване бил „пълен с благодат и истина”, както е речено у Иоана, 1:14. Тази 

пълнота била проявена при кръщението, когато „Дух Светий слезе върху Него в 

телесен вид” (Лука, 3:22). Затова пак у Лука, 4:1, е казано, че „Иисус, изпълнен с Духа 

Светаго, върна се от Иордан”. Но на достойнството на Христа, който е създателят на 

тайнствата, не подобавало да получи пълнотата на благодатта тъкмо от някакво 

тайнство. 

 

 

                                                 
3 Cf. Alexander Halensis, S. th., IV q.24 m.1; Bonaventura, Sent., IV d.7 q.1 ad 1. 
4 Този в Корбей от 845 година. 
5 Petrus de Tarantasia, Sent., IV d.7 q.1 a.1. 
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Раздел 2. Дали мирото е подобаващата материя за 

миропомазването6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че мирото не е подобаващата 

материя за миропомазването. 

 1. Наистина, това тайнство е постановено от Христа, който обещал на учениците 

си Светия Дух. Но той самият пратил Светия Дух без помазване с миро. Самите 

апостоли извършвали въпросното тайнство с възлагане на ръце, без миро: защото в 

Деяния на апостолите, 8:17, е казано, че „апостолите възлагаха върху им ръце, и те 

приемаха Духа Светаго”. Следователно мирото не е материята на това тайнство: тъй 

като материята е необходима за тайнството. 

 2. Освен това миропомазването в някакъв смисъл усъвършенствува тайнството 

кръщение, както беше казано по-горе: и поради това е редно да му съответствува, както 

съвършенството – на усъвършенствуваното. Ала материя при кръщението е един прост 

елемент, именно водата. Следователно за това тайнство не подхожда материя да е 

мирото, което се приготвя от елей и балсам. 

 3. Освен това елеят е материята на това тайнство, служеща за помазване. Но 

помазването може да става с всякакво масло, например с орехово или извлечено от 

някакви други неща. Следователно не само маслиново масло трябва да се използува за 

това тайнство. 

 4. Освен това по-горе беше казано, че водата се използува като материя за 

кръщението, понеже лесно се намира навсякъде. Маслиновото масло обаче не се 

намира навсякъде: още по-малко балсамът. Следователно мирото, което се съставя от 

тези двете, не е подобаващата материя за това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Григорий в „Регистъра”7

 

: „Свещениците 

да не дръзват да поставят знак със светото миро върху челото на покръстените деца.” 

Следователно мирото е материята на това тайнство. 

 Отговарям с думите, че мирото е подобаващата материя за това тайнство. 

Наистина, както беше казано, в това тайнство се дава пълнотата на Светия Дух за 

духовно укрепване, каквото е присъщо на пълнолетните. Но когато достигне 
                                                 
6 Cf. S. th., III q.84 a.1 ad 1; Sent., IV d.7 q.1 a.2; C. Gent., IV 60. 
7 Gregorius Magnus papa, Registrum, IV ep.9. 
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пълнолетие, човекът започва да споделя действията си с другите: докато преди това 

живее, така да се каже, сам за себе си. Благодатността на Светия Дух се обозначава чрез 

елея: поради което за Христа е речено, че е „помазан с елей на радост” (Пс., 44:8), 

поради пълнотата на Светия Дух, която имал. Затова елеят е подходяща материя за това 

тайнство. Балсамът пък се примесва заради благоуханието, което се разпростира към 

другите: поради което апостолът заявява във Второто послание до коринтяните, 2:15: 

„Ние сме Христово благоухание”, и т.н. И макар да има много други ухайни неща, 

предпочита се балсамът, поради това, че ухае най-хубаво и че придава неразрушимост: 

поради което у Иисуса Сирахов, 24:21, е речено: „Като от балсам несмесен е уханието 

ми.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че със силата, която има в 

тайнствата, Христос предал на апостолите реалността на това тайнство, сиреч 

пълнотата на Светия Дух, без тайнството, тъй като те „имат начатъците на Светия Дух”, 

както е речено в Посланието до римляните, 8:23. При все това нещо подобно на 

материята на това тайнство било предоставено сетивно на апостолите при приемането 

на Светия Дух. Това, дето Светият Дух се спуснал сетивно над тях във вида на огън, се 

отнася към същото значение, към което се отнася и елеят: само дето огънят има 

действена сила, а елеят страдателна, доколкото е материя и подпалка за огъня. И това 

напълно подобавало да е така: понеже чрез апостолите благодатта на Светия Дух 

трябвало да се разпростре върху другите. Над апостолите Светият Дух се спуснал и във 

вида на език. Което се отнася към същото, което обозначава и елеят: само дето езикът 

се предава на другиго чрез речта, а елеят – чрез уханието; защото именно апостолите се 

изпълнили със Светия Дух като учители във вярата, а другите вярващи – като 

вършители на онова, което изгражда вярващите. По същия начин чрез възлагане на 

ръце от страна на апостолите и чрез проповядването им пълнотата на Светия Дух 

низходила върху вярващите така, както първоначално се спуснала над апостолите: 

поради което Петър казва в Деяния на апостолите, 11:15: „Когато захванах да говоря, 

слезе върху тях Дух Светий, както и върху нас отначало.” Затова не е имало нужда от 

сетивна материя за тайнството там, където Бог по чудесен начин дал сетивни знаци. 

Когато обаче такива зрими знаци не били давани, апостолите използували най-общо 

мирото за извършването на тайнството. Защото Дионисий заявява в четвърта глава на 
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„За църковната иерархия”8

 На второто трябва да се отговори, че кръщението се дава просто за 

придобиването на духовен живот: и затова на въпросното тайнство подхожда проста 

материя. Това тайнство обаче се дава за постигане пълнотата на Светия Дух, чиято 

дейност е многоформена, съгласно реченото в Премъдрост Соломонова, 7:22: „Тя е дух 

единороден, многочастен”: както и в Първото послание до коринтяните, 12:4: „Има 

различни дарби, ала Духът е един и същ.” Затова материята на това тайнство подобава 

да е съставна. 

: „Има придаващо съвършенство действие, което нашите 

водители”, сиреч апостолите, „наричат жертва с миро”. 

 На третото трябва да се отговори, че свойствата на елея, чрез които се 

обозначава Светият Дух, се откриват по-скоро в маслиновото масло, нежели в което и 

да е друго. Поради което и самото маслиново дърво, което е вечно зелено, обозначава 

силата и милосърдието на Светия Дух. При това тъкмо това масло се нарича елей в 

собствения смисъл на думата и се използува най-често, стига да е налично. Всяка друга 

течност бива наричана така поради сходството си с него: и не е общоупотребима, освен 

като заместител, когато няма маслиново масло. Затова тъкмо последното се използува 

при това и при някои други тайнства. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че кръщението е безусловно 

необходимо тайнство: поради което материята му трябва да може да бъде намерена 

всякъде. Що се отнася до материята на това тайнство, което не е чак толкова 

необходимо, достатъчно е тя да може лесно да бъде пренесена до всички земни места. 

 

 

Раздел 3. Дали за това тайнство е необходимо мирото, което е 

неговата материя, първо да бъде осветено от епископ9

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че за това тайнство не е 

необходимо мирото, което е неговата материя, първо да бъде осветено от епископ. 

 1. Наистина, кръщението, с което напълно се опрощават греховете, има не по-

малко въздействие, нежели това тайнство. Но макар кръщелната вода да се освещава 

преди кръщението, това не е необходимо непременно за тайнството, тъй като в случай 

                                                 
8 Eccl. hier., IV 1. 
9 Cf. Sent., IV d.2 q.1 a.1; d.7 q.1 a.2; d.23 q.1 a.3; De verit., q.27 a.4 ad 10. 
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на необходимост може да се пропусне. Следователно и за това тайнство не е 

необходимо мирото да бъде осветено от епископ. 

 2. Освен това едно и също нещо не бива да бъде освещавано два пъти. Ала 

материята на тайнството се освещава при самото му извършване чрез словесната 

формула, с която то се извършва: поради което и Августин отбелязва в коментара си 

върху Иоана10

 3. Освен това всяко освещаване в тайнството е за придобиване на благодат. Само 

че сетивната материя, съставена от елей и балсам, не е способна на благодат. 

Следователно тя не бива да се освещава. 

: „Прибавя се слово към елемента и става тайнство.” Следователно 

мирото не бива да се освещава преди извършването на това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от папа Инокентий11

 

: „Когато кръщават, на 

свещениците е позволено да помазват кръстените с миро, което е било осветено от 

епископ; ала не бива да поставят знак на челото с елей, което са длъжни да сторят 

епископите, когато дават Утешителя”: което става именно при това тайнство. 

Следователно за това тайнство се иска материята за него първо да бъде осветена от 

епископ. 

 Отговарям с думите, че цялото освещаване при тайнствата идва от Христа, 

както беше казано по-горе. Трябва да отбележим обаче, че Христос е употребил някои 

тайнства, имащи телесна материя, като кръщението и причастяването. Затова от самата 

Христова употреба материите на въпросните тайнства са придобили пригодност за 

съвършенство на тайнството. Затова Хризостом12

 Христос обаче не е употребявал видими мазила, за да не бъде сторена неправда 

спрямо невидимото мазило, с което е помазан повече от съучастниците си (Пс., 44:8). 

 казва, водата на кръщението никога 

не би била в състояние да пречисти греховете на вярващите, ако не е била осветена от 

докосването на Господнето тяло. По същия начин и сам Господ „като взе хляба, го 

благослови; и същото стори с чашата”, както у казано у Матея, 26:26 сл., и у Лука, 

22:19 сл. Затова за въпросните тайнства не е необходимо материята им първо да бъде 

благословена: тъй като е достатъчен Христовият благослов. Ако се изрече някаква 

благословия, това е заради тържествеността на тайнството, а не че това е необходимо. 

                                                 
10 In Io., tr.80. 
11 Става дума за Инокентий I. – Cf. Gratianus, Decretum, loc.cit., cn.119. 
12 Cf. Chromatius, In Mt., 1; Gratianus, loc. cit., cn.10. 
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Поради това мирото, свещеният елей и елеят за болни първо се благославя, а едва след 

това се употребява за тайнството. 

 

 Отговорът на първото възражение е ясен от казаното. 

 На второто трябва да се отговори, че двете освещавания на мирото не се 

отнасят до едно и също. Защото както инструментът добива силата си като такъв по два 

начина, именно приемайки формата на инструмент и бидейки задвижен от основното 

действуващо; така и материята на тайнството се нуждае от двойно освещаване, чрез 

едното от които става собствената материя на тайнството, а чрез другото се прилага за 

постигане на съответния резултат. 

 На третото пък следва да се отвърне, че телесната материя не е способна на 

благодат като носител на благодатта, ами единствено като неин инструмент, както беше 

казано по-горе. Затова материята на тайнството се освещава, било от Христа, било от 

епископа, който в Църквата е олицетворение на Христа. 

 

 

Раздел 4. Дали подобаващата формула на това тайнство е 

следната: „Белязвам те със знака на кръста”, и т.н.13

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда че не е подобаваща следната 

формула на това тайнство: „Белязвам те със знака на кръста, помазвам те с мирото на 

спасението, в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин.” 

 1. Наистина, употребата на тайнствата идва от Христа и апостолите. Но нито 

Христос е установил тази формула, нито апостолите четем да са я използували. 

Следователно тя не е подобаващата формула на това тайнство. 

 2. Освен това, както тайнството е едно и също за всички, така една и съща трябва 

да е и формулата: тъй като всяко нещо има единството и битието си от своята форма. 

Само че не всички използуват тази формула, ами някои изричат: „Помазвам те със 

светото миро.” Следователно тази не е подобаващата формула на въпросното тайнство. 

 3. Освен това тайнството миропомазване трябва да съответствува на кръщението 

като съвършеното – на усъвършенствуваното, както беше казано по-горе. Ала в 

кръщелната формула не се споменава белязването с печата; нито пък Христовият кръст, 

                                                 
13 Cf. S. th., III q.84 a.3; Sent., IV d.7 q.1 a.3; Op. 22 De forma absolutionis, 1. 
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при все че чрез кръщението се припомня човекът Христос, както казва апостолът в 

Посланието до римляните, 6:3 сл.; нито пък се споменава спасението като резултат, при 

все че кръщението е необходимо за спасението. В кръщелната формула освен това 

става дума за едно само действие и се посочва личността на кръщаващия, като се казва: 

„Аз те кръщавам”: докато в споменатата формула нещата стоят по точно обратния 

начин. Следователно тя не е подобаващата формула на това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче авторитетът на Църквата, която използува тъкмо 

въпросната формула. 

 

 Отговарям с думите, че споменатата формула е подобаващата за това тайнство. 

Защото както формата на природната вещ й придава  вид, така и формулата на 

тайнството трябва да съдържа в себе си всичко, което се съдържа в самото тайнство. Но 

както става ясно от казаното по-горе, в това тайнство се дава Светият Дух за твърдост в 

духовната битка. Затова в него е необходимо да има три неща, които се съдържат във 

формулата. Първото е причината, осигуряваща пълнотата на духовната твърдост, 

каквато е Светата Троица. Което е изразено с думите: „В името на Отца”, и т.н. Второто 

е самата духовна твърдост, която се придава човеку чрез тайнството на видимата 

материя за спасение. Което се засяга с думите: „Помазвам те с мирото на спасението.” 

Третото е знакът, който се поставя върху боеца, както е и при телесната битка: сиреч 

както воините белязват себе си със знака на военачалника. В тази връзка се казва: 

„Белязвам те със знака на кръста”: в който именно „нашият Цар възтържествува”, както 

е речено в Посланието до колосяните, 2:15. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както беше казано по-

горе, понякога резултатът от това тайнство, именно пълнотата на Светия Дух, се е 

постигал посредством служението на апостолите чрез някакви видими знаци, чудесно 

предоставени им от Бога, който е в състояние да постигне резултата от тайнството без 

самото тайнство. Тогава не е била необходима нито материята, нито формулата на това 

тайнство. Понякога обаче те извършвали тайнството като негови служители. И тогава 

използували както материята, така и наредената им от Христа формула. Защото при 

извършването на тайнствата апостолите спазвали много неща, които не се съдържат 

като общоизвестни в Писанието. Поради което в самия край на „За небесната 
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иерархия”14

 На второто трябва да се отговори, че светостта е причина за спасението. Затова 

едно и също значи „мирото на спасението” и „светото миро”. 

 Дионисий заявява: „Не е редно да тълкуваме писмено употребяваните 

призовавания”, сиреч думите, с които се извършват тайнствата, нито да огласяваме 

тайното им значение или скритите сили, чрез които Бог действува в тях: ами нашето 

свещено предание без никакъв външен блясък”, сиреч скришом, „ни учи на тях.” И 

апостолът, говорейки за причастяването, отбелязва в Първото послание до 

коринтяните, 11:34: „Останалото ще наредя, кога дойда.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръщението е възраждане за духовния 

живот, който човек живее в самия себе си. Затова в кръщелната формула се споменава 

единствено действието  по освещаването на самия човек. Това тайнство е насочено 

обаче не само към освещаването на човека сам по себе си, ами и доколкото той 

предприема външна битка. Затова се споменава не само вътрешното освещаване, като 

се казва: „Помазвам те с мирото на спасението”; ами човекът се белязва и външно, един 

вид с щандарта на кръста, за външната духовна битка, като се казва: „Белязвам те със 

знака на кръста.” По-нататък, в самия глагол „кръщавам”, означаващ „умивам”, се 

подразбира както материята, така и спасението като резултат. Което не е така в глагола 

„помазвам”: и затова е трябвало липсващото да бъде добавено. Сетне, по-горе беше 

казано, че местоимението „аз” не е по необходимост присъствуващо в кръщелната 

формула. То е прибавено, за да изрази намерението. Което не е необходимо при 

миропомазването, извършвано единствено от високопоставен служител, както ще 

обясним по-нататък. 

 

 

Раздел 5. Дали тайнството миропомазване полага печат15

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че тайнството миропомазване не 

полага печат. 

 1. Наистина, печатът е някакъв отличителен знак. Ала чрез тайнството 

миропомазване човек не се отличава от невярващите, тъй като това става чрез 

кръщението: не и от другите вярващи, тъй като това тайнство е отредено за духовната 

                                                 
14 Eccl. hier., VII 3, 10. 
15 Cf. S. th., III q.63 a.6; Sent., IV d.7 q.2 a.1; q.3 a.3. 
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битка, която се вменява на всички вярващи. Следователно при това тайнство не се 

полага никакъв печат. 

 2. Освен това по-горе беше казано, че печатът (character) е някаква духовна 

способност. Способността обаче бива било действена, било страдателна. Ала 

действената способност при тайнствата се придава чрез тайнството свещенство: а 

страдателната или приемащата – чрез тайнството кръщение. Следователно чрез 

тайнството миропомазване не се полага никакъв печат. 

 3. Освен това при обрязването, което е телесен печат, не се поставя никакъв 

духовен печат. Но при това тайнство се полага някакъв телесен печат: когато човек 

бъде миросан с кръстния знак на челото. Следователно при това тайнство не се полага 

печат. 

 

 Противно на това е обаче, дето при всяко тайнство, което не се повтаря, се 

полага печат. А това тайнство не се повтаря: защото Григорий16

 

 заявява: „Забранено е 

повторно да бъде помазван човекът, миропомазан веднъж от първосвещеника.” 

Следователно при миропомазването се полага печат. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, печатът е духовна 

способност за извършването на определени свети действия. Пак по-горе беше казано, 

че както кръщението е един вид духовно раждане за християнския живот, така 

миропомазването е един вид духовно израстване, довеждащо човека до духовно 

пълнолетие. От сравнението с телесния живот обаче е очевидно, че едно е действието 

на новородения човек, а друго е това на достигналия пълнолетие. Затова чрез 

тайнството миропомазване на човека се дава духовната способност за свети действия, 

различни от  тези, способността за които му е дадена при кръщението. Наистина, при 

кръщението той придобива способността да върши онова, което се отнася до 

собственото му спасение, доколкото живее за себе си: докато при миропомазването 

придобива способността да върши онова, което е свързано с духовната битка срещу 

враговете на вярата. Както става ясно на примера на апостолите, които преди да 

приемат Светия Дух „прекарваха в молитва в горницата” (Деян., 1:13 сл.); а след като 

излезли оттам, не се побояли да изповядват публично вярата, дори пред враговете на 

християнската вяра. Така става явно, че при тайнството миропомазване се полага печат. 

                                                 
16 Gregorius II. papa, Ep. XIII 4; Gratianus, Decretum, III d.5, cn.9.  
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че всички е редно да 

водят духовна битка срещу невидимите врагове. Но да се сражават срещу видимите, 

сиреч срещу преследвачите на вярата, изповядвайки името Христово, е присъщо 

единствено на миропомазаните, които духовно са встъпили в мъжката възраст: 

съгласно реченото в Първото послание на Иоана, 2:14: „Писах вам, момци, защото сте 

силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.” Затова печатът на 

миропомазването е отличителен знак, отделящ не невярващите от вярващите, ами 

духовно израсналите от онези, на които е речено: „Като новородени младенци сте” (2. 

Петър, 2:2). 

 На второто трябва да се отговори, че всички тайнства са някакви 

засвидетелствувания на вярата. Та както кръстеният придобива духовната способност 

да засвидетелствува вярата чрез приемането на другите тайнства: така миропомазаният 

придобива способността публично и официално да изповядва с думи вярата в Христа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че в Посланието до евреите, 9:10, 

тайнствата на стария закон са наречени „телесни обреди”, тъй като не водят до 

вътрешен резултат. Затова при обрязването печат се поставял само на тялото, но не и в 

душата. А при миропомазването заедно с телесния печат се полага и духовен, тъй като 

то е тайнство на новия закон. 

 

 

Раздел 6. Дали печатът на миропомазването непременно 

предпоставя този на кръщението17

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че печатът на миропомазването не 

предпоставя непременно този на кръщението. 

 1. Наистина, тайнството миропомазване е насочено към публичното изповядване 

на вярата в Христа. Ала мнозина са изповядвали публично вярата си в Христа и преди 

кръщението, проливайки кръвта си за нея. Следователно печатът на миропомазването 

не предпоставя този на кръщението. 

 2. Освен това за апостолите не четем да са били кръстени: особено пък, дето у 

Иоана, 4:2, е речено: „Сам Иисус не кръщаваше, ами учениците Му.” При все това след 

                                                 
17 Cf. Sent., IV d.7 q.2 a.1. 
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това те били миропомазани чрез пришествието на Светия Дух. Следователно и други 

могат да бъдат миропомазани преди да са кръстени. 

 3. Освен това в Деяния на апостолите, 10:44 сл., е казано, че „докато Петър още 

говореше, Дух Светий слезе върху всички, които слушаха словото, защото ги слушаха 

да говорят на разни езици”: а малко по-нататък следва: „заповяда им да се кръстят”. 

Следователно на същото основание и други могат първо да бъдат миропомазани, пък 

след това да се кръстят. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Рабан в „За обучението на клириците”18

 

: 

„Накрая върховният свещенослужител, възлагайки ръце, предава Утешителя на 

кръстения, за да му бъде придадена чрез Светия Дух силата да проповядва.” 

 Отговарям с думите, че печатът на миропомазването предпоставя този на 

кръщението: така щото, ако бъде миропомазан некръстен, той нищо не получава, ами 

трябва повторно да бъде миропомазан, след като бъде кръстен. Това е така, понеже 

миропомазването се отнася към кръщението като растежът към раждането, както става 

ясно от казаното по-горе. Очевидно е обаче, че никой не може да достигне пълнолетие, 

ако преди това не е бил роден. По същия начин, ако човек първо не бъде кръстен, той 

не може да приеме тайнството миропомазване. 

 

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

бива ограничена чрез тайнствата. Поради което на човека може да бъде дадена 

духовната сила за публично изповядване на вярата в Христа без тайнството 

миропомазване: също както  греховете могат да бъдат опростени без кръщение. При все 

това, както никой не постига резултата от кръщението без да е дал обет, че ще се 

кръсти, така и никой не постига резултата от миропомазването, без да е дал обет за 

него. Което може да стане и преди приемането на кръщението. 

 На второто трябва да се отговори, че, както казва Августин19

                                                 
18 Rabanus Maurus, De institutione clericorum, I 30. 

, от думите на 

Господа у Иоана: 13:10: „Умитият има нужда само нозете си да умие”, „се подразбира, 

че Петър и останалите Христови ученици са били кръстени, било с Иоановото 

кръщение, както смятат някои; било – което е по-вероятно – с това на Христа. Защото 

той приел да извърши кръщението, за да има слуги, чрез които да кръсти останалите.” 

19 Ep. CCLXV. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че слушателите на Петровата проповед 

получили резултата от миропомазването по чудесен начин: не обаче и тайнството 

миропомазване. Казано беше обаче, че резултатът от миропомазването може да се 

придобие и преди кръщението; не обаче и тайнството миропомазване. Понеже както 

резултатът от миропомазването, който е духовната твърдост, предпоставя този от 

кръщението, който е оправданието, така тайнството миропомазване предпоставя 

тайнството кръщение. 

 

 

Раздел 7. Дали чрез това тайнство се принася милуваща благодат20

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез това тайнство не се принася 

милуваща благодат. 

 1. Наистина, милуващата благодат е насочена срещу провинението. А това 

тайнство, както беше казано, се извършва само върху кръстени, които са пречистени от 

вината. Следователно чрез това тайнство не се принася милуваща благодат. 

  2. Освен това най-вече грешниците имат нужда от милуваща благодат, 

единствено чрез която могат да бъдат оправдани. Та ако чрез това тайнство се 

принасяше милуваща благодат, то изглежда би трябвало да се дава на човеци, 

пребиваващи в грях. Което обаче не е вярно. 

 3. Освен това милуващата благодат не се отличава по вид: понеже е насочена 

към един резултат. Но две форми на един и същ вид не могат да бъдат в един носител. 

Следователно, щом милуващата благодат се принася човеку чрез кръщението, то тя 

очевидно не му се принася чрез тайнството миропомазване, което се извършва 

единствено върху кръстен. 

 

 Противно на това е обаче казаното от папа Мелхиад21

 

: „В кръщелния купел 

Светият Дух предоставя пълнотата на невинността: в миропомазването осигурява 

растежа на благодатта.” 

 Отговарям с думите, че в това тайнство, както беше казано, на кръстения се 

дава Светият Дух за твърдост: така той е даден на апостолите в деня Петдесетница, 
                                                 
20 Cf. Sent., IV d.7 q.2 a.2. 
21 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.3. 
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както четем в Деяния на апостолите, 2:2 сл.; а на кръстените бил даван чрез възлагане 

на ръце от апостолите, както е казано пак там, 8:17. В първата част на това съчинение 

обаче беше показано, че пращането или даването на Светия Дух става именно с 

милуваща благодат. Откъдето се вижда, че милуваща благодат се принася в това 

тайнство. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че милуващата благодат 

опрощава вината: но че тя има и други резултати, тъй като е достатъчна да придвижи 

човека по всички стъпала чак до вечния живот. Затова във Второто послание до 

коринтяните, 12:9, на Павел е речено: „Стига ти Моята благодат”; а в Първото послание 

до коринтяните, 15:10, той сам казва за себе си: „С благодатта на Бога съм това, което 

съм.” Затова милуващата благодат се дава не само за опрощаване на провинението, ами 

и за нарастване и укрепване на правдата. Така че тя се принася в това тайнство. 

 На второто трябва да се отговори, че, както личи от самото название22, това 

тайнство се дава за потвърждаване на нещо отнапред налично. Затова то не бива да 

бъде давано на онези, които нямат благодат. Ето защо то не се дава на некръстени, но 

също не бива да бъде давано и на възрастни грешници, ако не са се покаяли и 

поправили. Поради което в документите на Орлеанския събор23

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано, благодатта на 

тайнството надбавя над милуващата благодат, взета в общия смисъл, нещо, което води 

до по-особен резултат, за какъвто и е предназначено тайнството. Така че, ако 

получената при това тайнство благодат бъде разглеждана с оглед на общото в нея, то 

чрез миропомазването не се принася различна от тази при кръщението благодат, ами 

предходната просто нараства. Ако обаче бъде разглеждана с оглед на онова особено, 

което се надбавя, тя не е от същия вид като предишната. 

 четем: „Людете трябва 

да постят, преди да пристъпят към миропомазването, и да им бъде напомнено да се 

изповядат, та да приемат чисти дара на Светия Дух.” Тогава чрез въпросното тайнство 

се постига напълно резултатът от покаянието, както и от кръщението: понеже чрез 

придобитата в това тайнство благодат каещият се получава по-пълно опрощение на 

греховете си. И ако някой възрастен пребивава в грях, който не осъзнава, или ако 

пристъпва не докрай съкрушен, чрез получената в това тайнство благодат той ще 

получи опрощение за греховете си. 

                                                 
22 Латинското название е confirmatio, „потвърждаване”. 
23 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.6. 
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Раздел 8. Дали това тайнство трябва да се извършва върху всички24

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че това тайнство не трябва да се 

извършва върху всички. 

 1. Наистина, то е дадено с оглед на някакво превъзходство, както беше казано. 

Но щом става дума за превъзходство, то няма как да подхожда на всички. Следователно 

то не бива да бъде давано на всички. 

 2. Освен това чрез това тайнство човек достига духовно пълнолетие. А 

пълнолетието противостои на детската възраст. Следователно най-малкото на деца това 

тайнство не бива да бъде давано. 

 3. Освен това, както казва папа Мелхиад на същото място, „след кръщението 

придобиваме крепкост за битка”. Само че на жените не подхожда да се сражават 

поради крехкостта им. Следователно и на жени няма защо да бъде давано това 

тайнство. 

 4. Освен това отново на същото място папа Мелхиад заявява: „Макар 

благодеянията на възраждането да са достатъчни за смъртните, за дирещите победа са 

нужни и тези на миропомазването. Миропомазването ни въоръжава и научава как да се 

съхраним в противоборствата и сраженията в този свят. А който, след като бъде 

кръстен и оневинен, неопетнен встъпи в смъртта, той от смъртта е помазан: тъй като 

след нея вече няма как да греши.” Следователно върху умиращите няма защо да се 

извършва това тайнство. Така че то не трябва да се дава на всички. 

 

 Противно на това е обаче, дето в Деяния на апостолите, 2:2, е казано, че с 

идването си Светият Дух „напълни цялата къща”, под което се разбира Църквата: а 

сетне е добавено, че „всички се изпълниха с Дух Светий”. Ала това тайнство се дава 

именно за постигането на въпросната пълнота. Следователно то трябва да бъде 

извършено върху всички, които са в Църквата. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, чрез това тайнство човек бива 

духовно довеждан до пълнолетие. Естествено е, наистина, всеки, които се ражда в тяло, 

                                                 
24 Cf. Sent., IV d.7 q.3 a.2. 
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да достига пълнолетие: ала понякога това бива възпрепятствувано поради уязвимостта 

на тялото, изпреварено от смъртта. Още повече Бог възнамерява да доведе до 

съвършенство всички неща, на което намерение природата подражава: поради което 

във Второзаконие, 32:4, е речено: „Делата Божии са съвършени.” Ала душата, с която 

са свързани духовното раждане и духовното пълнолетие, е безсмъртна: и е в състояние 

както на стари години да постигне духовно раждане, така и на млада или дори на детска 

възраст да е пълнолетна: понеже тези телесни възрасти не влияят върху душата. Затова 

въпросното тайнство трябва да бъде извършвано върху всички. 

 

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

задава за превъзходство, ала не на един човек над друг, както е при тайнството 

свещенство, ами на човека над самия себе си: както достигналият мъжка възраст 

превъзхожда себе си като дете. 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано, телесната възраст не 

влияе върху душата. Затова и като дете човек може да постигне духовно пълнолетие: за 

каквото става дума в Премъдрост Соломонова, 4:8: „Не в дълговечността е честната 

старост, и не с броя на годините тя се измерва.” Затова мнозина още от детска възраст, 

приемайки в себе си твърдостта на Светия Дух, здраво и дори до кръв са се сражавали 

за Христа.  

 На третото трябва да се отговори, че според Хризостом в една негова 

хомилия25 „в земните противоборства се гледат достойната възраст, физическа сила и 

ранг: затова не се и допускат слуги, жени, старци и деца. В небесните обаче арената е 

открита за всеки човек, независимо от възрастта и пола му.” И в хомилията „За 

духовното войнство”26

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че, както беше казано, душата, с 

която е свързана духовната възраст, е безсмъртна. Затова въпросното тайнство трябва 

да се дава на умиращите, та във възкресението да се явят съвършени: съгласно 

реченото в Посланието до ефесяните, 4:13: „Докле всинца достигнем до състояние на 

мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство.” Затова Хуго от Сен 

: „За Бога воюва и женският пол: защото много жени са водили 

духовно сражение с мъжки дух. Наистина, някои не отстъпвали по доблест на мъжете в 

противоборствата на мъченичеството; някои дори ги превъзхождали по сила.” Затова 

въпросното тайнство трябва да бъде извършвано и върху жени. 

                                                 
25 Hom.1. (PG 50, 619). 
26 Homiliae, hom.1 (PG 63, 488). 
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Виктор27

 

 заявява: „Много опасно би било човек да си отиде от този свят без 

миропомазване”: не защото ще бъде прокълнат, освен ако не е пренебрегнал съзнателно 

това тайнство, ами защото няма да му достигне съвършенство. Ето защо децата, които 

умират миропомазани, постигат по-голяма слава, както и тук придобиват по-голяма 

благодат. А приведеното авторитетно изказване трябва да бъде разбирано в смисъл, че 

за умиращите това тайнство не е необходимо заради опасността от настояща битка. 

 

Раздел 9. Дали това тайнство трябва да се извършва върху челото 

на човека28

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че това тайнство не бива да се 

извършва върху челото на човека. 

 1. Наистина, това тайнство усъвършенствува кръщението, както беше казано по-

горе. Ала тайнството кръщение се извършва върху цялото тяло на човека. 

Следователно и това тайнство не следва да се извършва единствено върху челото. 

 2. Освен това тайнството миропомазване се дава за духовна твърдост, както 

беше казано по-горе. Ала духовната твърдост е най-вече в сърцето. Следователно това 

тайнство трябва да се извършва по-скоро върху сърцето, нежели върху челото. 

 3. Освен това въпросното тайнство се дава на човека, за да може той свободно да 

изповядва вярата си в Христа. Само че „с уста се изповядва за спасение”, както е 

речено в Посланието до римляните, 10:10. Следователно това тайнство трябва да се 

извършва по-скоро върху устата, нежели върху челото. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Рабан на споменатото място в „За 

обучението на клириците”: „Кръстеният се белязва с миро на темето от 

свещенослужителя, а на челото – от първосвещеника.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, при това тайнство човек 

получава Светия Дух за духовна твърдост в битката, та по-открито да изповядва вярата 

си в Христа пред противниците й. Затова той с основание бива миросан с кръстния знак 

на челото, при това поради две причини. Първо, защото бива означен с кръстния знак 
                                                 
27 De sacramentis, II 7, 3. 
28 Cf. S. th., III q.72 a.11 ad 3; Sent., IV d.7 q.3 a.3; C. Gent., IV 60; Quodl., XI q.7; In Rom., I lect.5; X lect.2. 
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така, както воинът – със знака на военачалника, който знак трябва да е ясно забележим. 

Сред всички места на човешкото тяло обаче най-ясно видимо е челото, което като че ли 

и никога не се покрива. Затова миропомазаният се помазва с миро върху челото, та той 

открито да покаже, че е християнин: също както апостолите, които първо се криели в 

горницата, след като приели Светия Дух, излезли на открито (Деян., 1:13 сл.).  

 Второ, защото човек бива възпрепятствуван свободно да изповядва Христовото 

име от две неща, именно от страх и от свян. И двете най-ясно проличават на челото 

поради близостта на въображението и поради това, че жизнените духове се издигат от 

сърцето направо към челото: поради което „засрамените почервеняват, а уплашените 

пребледняват”, както е казано в четвърта книга на „Етика”.29

 

 Затова получава знак с 

миро на челото, та нито от страх, нито от свян да не пропусне да изповядва Христовото 

име. 

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

възраждаме за духовния живот, който засяга целия човек. А при миропомазването 

укрепваме за битка: знака за което трябва да се носи на челото като най-видно място. 

 На второто трябва да се отговори, че началото на мъжеството е в сърцето, ала 

знакът за него се вижда на челото: поради което у Иезекиила, 3:8, е речено: „Ето, Аз 

направих и твоето чело твърдо наспроти техните чела.” Затова тайнството 

причастяване, чрез което човек укрепва в самия себе си, е свързано със сърцето: 

съгласно реченото в Псалома, 103:15: „Хляб, който укрепява сърцето на човека.” А 

тайнството миропомазване е знак за мъжество спрямо другите. Затова се показва на 

челото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че това тайнство се дава заради 

свободното изповядване: а не просто за изповядването, тъй като това става и при 

кръщението. Затова то трябва да бъде дадено не на устата, ами на челото, където се 

виждат знаците на страданията, свободното изповядване на които е възпрепятствувано. 

 

 

 

                                                 
29 Aristoteles, Ethic., IV 9, 1128b12; Thomas Aquinas, lect.17. 
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Раздел 10. Дали миропомазваният трябва да бъде държан от 

другиго30

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че миропомазваният няма защо да 

бъде държан от другиго31

 1. Наистина, това тайнство се извършва не само върху деца, ами и върху 

възрастни. А възрастните и сами могат да стоят. Следователно смешно е да бъдат 

държани от другиго. 

, за да бъде миропомазан. 

 2. Освен това този, който вече е от Църквата, има свободен достъп до църковния 

първенец, какъвто е епископът. А това тайнство, както беше казано, се извършва 

единствено върху кръстен, който вече е член на Църквата. Следователно, както 

изглежда, той няма защо да бъде представян от другиго на епископа, та да приеме това 

тайнство. 

 3. Освен това това тайнство се дава за духовна твърдост. Каквато е присъщо по-

скоро на мъжете, нежели на жените: съгласно реченото в Притчи Соломонови, 31:10: 

„Кой ще намери силна жена?” Следвотелно поне жена не бива да държи мъжа при 

миропомазването му. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Инокентий и приведено в „Декрета”32

 

, а 

именно: „Ако някой поеме сина или дъщерята от чужд брак от светия купел или ако ги 

държи при миропомазване”, и т.н. Следователно, както се иска някой да вдигне 

кръстения от светия купел, така човек трябва да бъде държан, за да приеме тайнството 

миропомазване. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, това тайнство се дава човеку за 

твърдост в духовната битка. Но както новороденият има нужда от наставник относно 

начина на живот, съгласно реченото в Посланието до евреите, 12:9: „Бивахме 

наставлявани от нашите по плът бащи и се свеняхме от тях”; така и готвещите се за 

битка имат нужда от наставници, които ги обучат на начините на противодействие; 

затова при материалните войни се поставят военачалници и стотници, които да 

                                                 
30 Cf. Sent., IV d.7 q.3 a.3. 
31 По-свободно това означава: да има застъпник. 
32 Gratianus, Decretum, XXX d.4, cn.3. 
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ръководят останалите. Затова и този, който приема въпросното тайнство, е държан от 

другиго, който, така да се каже, го обучава за битката. 

  Също така, доколкото чрез това тайнство човек придобива духовно пълнолетие, 

както беше казано; пристъпващият към тайнството човек бива поддържан, все едно още 

е слаб духом и дете. 

 

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

по тяло, пристъпващият към миропомазване все още не е възрастен по дух. 

 На второто трябва да се отговори, че макар кръстеният да е станал член на 

Църквата, той все още не е записан в Христовото войнство. Затова някой друг, вече 

записан там, го представя на епископа като на военачалник. Защото не бива да го 

държи при миропомазването някой, който все още не е миропомазан.33

 На третото пък следва да се отвърне, че според Посланието до колосяните, 

3:11

 

34

 

, „в Христа Иисуса няма мъжки пол, ни женски”. Затова няма значение, дали мъж 

или жена ще държи човека при миропомазването. 

 

Раздел 11. Дали само епископ може да извършва това тайнство35

 

 

 На единадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че не само епископ може да 

извършва това тайнство. 

 1. Наистина, в писмото си до епископ Януарий Григорий36

 2. Освен това тайнството кръщение очевидно има по-силно въздействие, нежели 

тайнството миропомазване: тъй като чрез кръщението се опрощават напълно греховете 

 заявява: „До нас 

достига, че някои се възмущавали, дето забранихме свещеници да докосват с миро 

кръстените. Ние постъпихме според древния обичай на Църквата: но тъй като някои 

твърде много се огорчават от това, позволяваме там, където няма епископи, и 

свещеници да докосват с миро челата на кръстените.” Ала необходимото за тайнството 

не бива да се променя с цел да бъде избегнато нечие възмущение. Следователно излиза, 

че това тайнство не е необходимо да бъде извършвано непременно от епископ. 

                                                 
33 Ibid., III 4, 102. 
34 Цитираното място е от Посланието до галатяните, 3:28. 
35 Cf. S. th., III q.65 a.3 ad 3; Sent., IV d.2 q.2 a.4 ad 1; d.7 q.3 a.1; d.25 q.1 a.1; C. Gent., IV 60; Op. 5 De artic. 
fidei; Quodl., XI q.7.  
36 Gregorius Magnus papa, Registrum, IV 12, 26; Gratianus, Decretum, I d.94, cn.1. 
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както по отношение на провинението, така и по отношение на наказанието, което не 

става при другото тайнство. Но обикновеният свещенослужител по силата на 

правомощията си може да извършва тайнството кръщение: а при необходимост това 

може да прави и нямащ църковен сан човек. Следователно тайнството миропомазване 

не трябва непременно да бъде извършвано от епископ. 

 3. Освен това темето, където според лекарите е мястото на разума (наистина на 

частичния, наричан мисловна способност) е по-благородно от челото, където е мястото 

на въображението. Ала обикновеният свещенослужител може да помазва с миро 

кръщаваните по темето. Следователно още повече той има правото да ги белязва с миро 

по челото, което се прави при това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от папа Евсевий37

 

: „Тайнството възлагане на 

ръце трябва да бъде много почитано, тъй като то не може да бъде вършено от други, 

освен от върховните свещенослужители. Във времената на апостолите не четем то да е 

било извършвано от други, освен от самите апостоли: и то не бива да става и да бъде 

извършвано от други, освен от наместниците на апостолите. Защото ако бъде сторено 

по друг начин, това ще е грешно и напразно, и няма да бъде никога признато сред 

църковните тайнства.” Следователно така нареченото „тайнство възлагане на ръце” 

непременно трябва да се извършва от епископ. 

 Отговарям с думите, че при извършването на всяка работа последното се 

запазва за върховната изкусност и сила: така материята обработват най-низшите 

занаятчии, по-висшият й придава форма, а върховният употребява изделието, което е и 

целта на работата; и написаният от нотариуса документ бива подписан от господаря. А 

вярващите в Христа са един вид божествено дело, съгласно реченото в Първото 

послание до коринтяните, 3:9: „Вие сте Божие здание”; и са „писмо, написано с Божия 

Дух”, както е казано във Второто послание до коринтяните, 3:3. Пък тайнството 

миропомазване е един вид завършване на тайнството кръщение: така чрез кръщението 

човек се изгражда като духовен дом и се изписва като духовно писмо; а чрез 

тайнството миропомазване съграденият дом се освещава като храм за Светия Дух ; и 

написаното писмо се скрепява със знака на кръста. Затова извършването на това 

тайнство е запазено за епископите, които имат върховната власт в църквата: както в 

                                                 
37 Cf. Gratianus, Decretum, III d.5, cn.4. 
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началната Църква пълнотата на Светия Дух е била давана чрез възлагане на ръце от 

апостолите, чиито наместници са епископите, както е писано в Деяния на апостолите, 

8:14 сл. На свой ред и папа Урбан38

 

 заявява: „Всички вярващи след кръщението са 

длъжни да приемат Светия Дух чрез възлагане на ръце от епископите, та да станат 

истински християни.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в Църквата папата има 

пълната власт, по силата на която може да предостави на по-нишите санове онова, 

което е работа на по-висшите: например да предостави на свещениците да удостояват 

по-низшите санове, което имат властта да правят епископите. Поради тази си пълна 

власт блаженият папа Григорий е допуснал и обикновени свещенослужители да 

извършват това тайнство, докато заглъхне недоволството. 

 На второто трябва да се отговори, че тайнството кръщение има по-голямо 

въздействие от другото, що се отнася до отстраняването на злото: понеже е духовно 

раждане, което е промяна от небитие в битие. Ала това тайнство е по-въздействуващо, 

що се отнася до напредването в доброто: понеже е духовно израстване от 

несъвършеното към съвършеното битие. Затова то се предоставя на по-достоен 

служител. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както отбелязва Рабан на 

споменатото място в „За обучението на клириците”, „кръстеният бива белязан с миро 

на темето си от свещеник, а на челото от първосвещеник, та с първото помазване да 

бъде означено слизането отгоре му на Светия Дух, освещаващ го като обиталище 

Божие; а с второто да се обяви, че в човека е дошъл тъкмо Светият Дух на 

седмоформената благодат, с цялата пълнота на светостта, знанието и силата”. 

Следователно това помазване е запазено за епископите не поради по-достойната 

телесна част, ами поради по-значимия резултат от него. 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Urbanus I. papa. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.1. 
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Раздел 12. Дали е подобаващ обрядът на това тайнство39

 

 

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че обрядът на това тайнство 

не е подобаващ 

 1. Наистина, тайнството кръщение е по-необходимо от това тайнство, както 

беше казано по-горе. Но за кръщение се отрежда определено време, именно по 

Великден и Петдесетница. Следователно и за това тайнство трябва да е предвидено 

някакво време. 

 2. Освен това, както това тайнство изисква смиреност и от страна на даващия, и 

от страна на приемащия го, така е и при тайнството кръщение. Само че при тайнството 

кръщение не се изисква да го приемеш или извършиш след като си постил. 

Следователно на събора в Орлеан, споменат по-горе, неподобаващо е постановено 

людете „да постят, преди да пристъпят към миропомазване”; а на събора в Мо40

 3. Освен това мирото е знак за пълнотата на Светия Дух, както беше казано по-

горе. Ала пълнотата на Светия Дух е дадена на вярващите на Петдесетница, както 

четем в Деяния на апостолите, 2:1. Следователно мирото следва да се приготви и 

благослови по-скоро на Петдесетница, нежели на Велики четвъртък. 

 

„епископите да предават Светия Дух чрез възлагане на ръце, след като преди това са 

постили”. 

 

 Противно на това е обаче обичаят на Църквата, ръководена от Светия Дух. 

 

 Отговарям с думите, че у Матея, 18:20, Господ обещава на вярващите: „Дето са 

двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.” Затова твърдо трябва да 

поддържаме, че наредбите на Църквата са съобразно Христовата мъдрост. Затова 

трябва да смятаме за сигурно, че обрядът, спазван от Църквата при това и при другите 

тайнства, е подобаващ. 

 

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

Мелхиад „тези две тайнства”, сиреч кръщението и миропомазването, „са така свързани, 

щото по никой начин, освен при неочаквана смърт, не могат да бъдат разделени и 

едното не може да се извърши без обряда на другото”. Затова едно и също време е 
                                                 
39 Cf. Sent., IV d.7 expos. text. 
40 Gratianus, Decretum, loc. cit, cn.7. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXII. За тайнството миропомазание 

25 

 

http://philosophymedieval.org/  

предвидено за тържественото кръщаване и за това тайнство. Но тъй като това тайнство 

се извършва единствено от епископи, които не са винаги присъствуващи там, където 

свещениците кръщават, според общоприетия обичай тайнството миропомазване може и 

да бъде отложено за известно време. 

 На второто трябва да се отговори, че от тази забрана са изключени „болните и 

умиращите”: както четем в постановленията на събора в Мо. Ето защо, поради 

множествеността на вярващите и поради грозящите ги опасности, това тайнство, което 

може да бъде давано единствено от епископи, е допустимо да бъде давано и приемано и 

от такива, които не са постили: понеже един епископ, особено в голяма епархия, не би 

бил достатъчен да миропомаже всички, ако бъде ограничено времето му. Там обаче, 

където това може да бъде спазено, по-подобаващо е тайнството да бъде давано и 

приемано от люде, които са постили преди това. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както е установено на събора на папа 

Мартин41, „мирото е позволено да се приготвя по всяко време”. Но тъй като 

тържественото кръщение, за което е предназначено мирото, става в навечерието на 

Пасха, съответно е наредено42

 

 два дена преди това то да бъде благословено от 

епископа, за да може да се разнесе в епархията. Този ден напълно съответствува на 

материята на тайнствата, която следва да бъде благословена, тъй като в него било 

установено тайнството причастяване, спрямо което са наредени в някакъв смисъл 

всички останали тайнства, както беше казано.      

 

 

     

 

                                                 
41 Martinus Bracarensis, Capitula, 51; Gratianus, Decretum, loc. cit., d.4 cn.124. 
42 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.3 cn.18. 
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