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Папа Григорий I 
Писма, XI 561
 

 (юли 601) 

 От Вехтия Завет (Левит, 12:1-5) си научил колко дни след като е родила жената не 

бива да стъпва в църквата: при момче тя трябва да се въздържа тридесет и три дена, при 

момиче – шестдесет и шест. Това обаче трябва да се знае, понеже е прието в тайнството. 

Защото ако влезе в църквата в самия час, когато е родила, за да въздаде благодарност, тя 

не обременява себе си с тежестта на никакъв грях, понеже вина носи плътското 

удоволствие, а не болката. Удоволствието е в плътското сношение; в раждането има само 

страдание. Затова на първата майка на всички нас е речено (Бит., 3:16): „С болки ще 

раждаш деца.” Така че, когато забраняваме на родилата жена да встъпва в църквата, ние й 

вменяваме в наказание тъкмо това провинение. Не е забранено обаче да бъде кръстена 

току-що родилата жена или онова, което е родила, ако в часа, когато ражда или тъкмо е 

родила, тя се намира в смъртна опасност, тъй като благодатта на светото тайнство следва 

да бъде предоставено с голяма прозорливост както на живите, така и на отиващите си, без 

никакво отлагане, особено пък на застрашените да умрат, за да не би, губейки време за 

подготовката на тайнството на изкуплението, да навредим чрез това макар и малко 

отлагане на оногова, комуто трябва да бъде осигурено изкуплението. 

 Мъжът не бива да се сношава с нея, докато детето не бъде отбито. Порочен е 

обичаят при някои съпрузи жените да не кърмят синовете си, ами да ги дават за 

отхранване от други жени. Това е измислено единствено заради невъздържаността, 

понеже те не желаят да се въздържат и отбягват да кърмят новороденото. Ето защо онези, 

които дават на други за отхранване синовете си поради този именно порочен обичай, не 

бива да се сношават с мъжете си, поне докато отмине времето за пречистване, също както 

им е забранено да лягат с мъжете си не когато са бременни, ами по време на обичайните 

им месечни цикли, при това тъй, че свещеният закон предвижда смърт за оня мъж, който 

се доближава до намиращата се в този си период жена (Левит, 15:2 сл.). Напротив, по 

време на обичайния й менструален цикъл на жената не бива да се забранява да влиза в 

църквата, понеже този естествен излишък няма защо да й се вменява във вина, а 

доколкото тя тър пи всичко това не по свое желание, не е р едно да бъде лишена от 

посещение на църквата.  

превод от латински: Цочо Бояджиев 
                                                
1 Cf. Gregorius I papa, Registrum epistolarum, XI 56 (MGH Ep., vol.2, 338 sqq.). 
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