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СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ТАЙНСТВОТО ПРИЧАСТЯВАНЕ 

 

 Идва ред да разгледаме тайнството причастяване. Първо, самото тайнство; сетне, 

материята му; след това, неговата форма; на четвърто място, резултата от него; като 

пето, приемащите това тайнство; като шесто, отслужващия го; най-сетне, обряда. 

 Относно първото се поставят шест въпроса: 

 Първо, дали причастяването е тайнство. 

 Второ, дали е едно или много. 

 Трето, дали е необходимо за спасението. 

 Четвърто, за названията му. 

 Пето, за постановяването му. 

 Шесто, за неговите образи. 

 

 

 

Раздел 1. Дали причастяването е тайнство1

 

 

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

 1. Наистина, за едно и също нещо не трябва да бъдат отреждани две тайнства: 

понеже всяко едно тайнство е пригодно да породи своя резултат. Та тъй като за 

усъвършенствуването са утвърдени миропомазването и причастяването, както посочва 

Дионисий в четвърта глава на „За небесната иерархия”2

 2. Освен това при всяко тайнство на новия закон видимото чрез сетивата става 

невидим резултат от тайнството: както умиването с вода има смисъла и на кръщение, и 

на духовно пречистване, както беше казано по-горе. Но видовете на хляба и виното, 

които се приемат сетивно при това тайнство, не стават нито самото истинско тяло на 

Христа, нито мистическото му тяло, което е нещо реално единствено при 

причастяването. Оказва се, следователно, че причастяването не е тайнство на новия 

закон. 

, то очевидно причастяването не 

е тайнство: понеже миропомазването е тайнство, както беше установено по-горе. 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.65 a.1; q.79 a.5. 7; Sent., IV d.8 q.1 a.1; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 61. 
2 Eccl. hier., IV 1. 
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 3. Освен това имащите материя тайнства на новия закон добиват завършеността 

си в употребата на въпросната материя: например кръщението – в умиването, а 

миропомазването – в белязването с миро. Та ако причастяването беше тайнство, то би 

било завършено при употребата на материята си, а не при освещаването й. Което е 

очевидно невярно: понеже форма на въпросното тайнство са именно думите, изричани 

при освещаването на тази материя, както ще стане ясно по-нататък. Следователно 

причастяването не е тайнство. 

 

 Противно на това е обаче онова, което бива изричано3

 

: „Нека това Твое 

тайнство не ни бъде вменено във вина.” 

 Отговарям с думите, че тайнствата на Църквата са предназначени да 

подпомогнат духовния живот на човека. Ала духовният живот е сходен с телесния: 

понеже телесните същности се уподобяват на духовните. Очевидно е обаче, че както 

телесният живот предполага раждане, чрез което човекът придобива живот, и растеж, 

чрез който човек достига съвършенство в живота си; така той предполага и храна, която 

съхранява живота на човека. Ето защо, както в духовния живот трябва да има 

кръщение, сиреч духовно раждане, и миропомазване, сиреч духовно израстване; така 

трябва да го има и тайнството на причастяването, което е духовно изхранване. 

 

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

завършеност. Едната е в самия човек и до нея се стига чрез растежа. Тази завършеност е 

свързана с миропомазването. Другата е завършеността, която човек достига чрез 

прибавянето на храна, облекло или нещо подобно. Тя именно е свързана с 

причастяването, което е духовно възстановяване. 

 На второто трябва да се отговори, че водата при кръщението причинява 

духовен резултат не като вода, ами по силата на присъствуващия във водата Свети Дух: 

поради което Хризостом4

                                                 
3 Pro vivis et defunctis postcommunio. 

 заявява по повод реченото у Иоана, 5:4: „Ангел Господен от 

време на време”, и т.н.: „При кръстените действува не просто водата: ами тя е приела 

благодатта на Светия Дух и тъкмо така отпуска всички грехове.” Но както се отнася 

силата на Светия Дух към водата при кръщението, така се отнася и истинското 

4 In Io., hom.36. 
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Христово тяло към видовете на хляба и виното. Затова видовете на хляба и виното 

стават нещо единствено по силата на истинското тяло на Христа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че тайнството (sacramentum) се нарича 

така, защото съдържа в себе си нещо свещено (sacrum). Но дадено нещо може да бъде 

свещено в два смисъла: безусловно и по отношение на друго. Тази именно е разликата 

между причастяването и останалите имащи сетивна материя тайнства: причастяването 

съдържа в себе си безусловно нещо свещено, именно тялото на Христа, докато водата 

при кръщението съдържа нещо свещено, отнесено към друго, именно силата да 

освещава, а същото важи за мирото и подобните неща. Затова тайнството на 

причастяването завършва със самото освещаване на материята, докато другите 

тайнства завършват с прилагането на материята към човека, който трябва да бъде 

посветен. Оттук следва и още една отлика. В тайнството на причастяването онова, 

което е нещо реално и същевременно тайнство, е в самата материя; а това, което е само 

нещо реално, сиреч принесената благодат, е в приелия я. При кръщението, напротив, и 

двете са в приемащия: както кръщението, което е нещо реално и същевременно е 

тайнство; така и благодатта на опрощението на греховете, която е само нещо реално. 

Същото важи и за останалите тайнства. 

 

 

Раздел 2. Дали причастяването е едно тайнство или много5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че причастяването не е едно 

тайнство, ами много. 

 1. Наистина, в молитвите си казваме: „Молим те, Господи, да ни пречистят 

тайнствата, които приемаме”: което се казва по повод приемането на причастие. 

Следователно причастяването не е едно тайнство, ами много. 

 2. Освен това невъзможно е с умножаването на рода да не се умножи и видът: 

така че един човек да е много живи същества. Но знакът е род на тайнството, както 

беше казано по-горе. Следователно, щом при причастяването има много знаци, именно 

хляб и вино, очевидно следва и тайнствата да са много. 

                                                 
5 Cf. S. th., III q.78 a.6 ad 2; Sent., IV d.8 q.1 a.1. 
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 3. Освен това въпросното тайнство става с освещаване на материята, както беше 

казано. Само че при него има две освещавания на материята. Следователно и 

тайнствата са две. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Първото послание до 

коринтяните, 10:17: „Един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се 

причастяваме от един хляб и от една чаша.” От което се вижда, че причастяването е 

тайнство на църковното единство. А тайнството е сходно с онова, тайнство на което е. 

Следователно причастяването е едно тайнство. 

 

 Отговарям с думите, че, както е казано в пета книга на „Метафизика”6

 

, едно се 

нарича не само неделимото или непрекъснатото, но и завършеното: както говорим за 

една къща или за един човек. Завършено едно пък е това, чиято цялост съдържа всички 

изискуеми с оглед на целта му неща: както човекът е съставен в цялостта си от всички 

необходими за действието на душата членове, а къщата – от частите, необходими, за да 

бъде тя обитаема. Така и това тайнство се назовава едно. Защото то е отредена за 

духовно възстановяване, съответствуващо на телесното такова. Но за телесното 

възстановяване са необходими две неща: храна, която е сухото препитание; и питие, 

което е влажното препитание. Затова и в цялостта си това тайнство съчетава две неща: 

духовната храна и духовното питие: съгласно реченото у Иоана, 6:55: „Плътта Ми е 

наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие.” Следователно от материална гледна 

точка въпросното тайнство е множествено, но е едно по форма и съвършенство. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тук и на много други 

места наистина най-напред се изрича: „Да ни пречистят тайнствата, които приемаме”; 

но после се добавя вече в единствено число: „Това твое тайнство да не ни бъде 

вменявано за наказание”: за да се покаже, че това тайнство в някакъв смисъл е 

множествено, ала безусловно е едно. 

 На второто трябва да се отговори, че материално хлябът и виното са много 

знаци, ала по форма и съвършенство са един, доколкото чрез тях се осъществява едно 

възстановяване. 

                                                 
6 Aristoteles, Metaphys., V 6, 1015b36; 1016a17; b9; Thomas Aquinas, lect. 7 sq. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че двойното освещаване при това 

тайнство не означава нищо друго, освен че материално то е множествено, както беше 

казано. 

 

 

Раздел 3. Дали това тайнство е необходимо за спасението7

 

 

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

спасението. 

 1. Наистина, Господ казва у Матея, 6:54: „Който яде Моята плът и пие Моята 

кръв, има живот вечен.” Но при това тайнство се яде плътта Христова и се пие 

Христовата кръв. Следователно без него човек не може да бъде спасен за духовен 

живот. 

 2. Освен това въпросното тайнство е един вид духовно препитание. Ала 

телесното препитание е необходимо за телесното здраве. Следователно и това тайнство 

е необходимо за духовното спасение. 

 3. Освен това, както кръщението е тайнство на Господнето страдание, без което 

няма спасение, така и причастяването: защото в Първото послание до коринтяните, 

11:26, апостолът заявява: „Колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате 

смъртта на Господа, докле дойде Той.” Следователно, както кръщението е необходимо 

за спасението, така необходимо е и това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче писаното от Августин до Бонифаций8

 

: „Да не 

помислите, че деца, лишени от тялото и кръвта Христова, не могат да имат живот.” 

 Отговарям с думите, че при това тайнство трябва да бъдат разглеждани две 

неща: самото тайнство и реалността, обозначена чрез него. Беше казано обаче, че 

реалността на тайнството е единството на мистическото тяло, без което не може да има 

спасение: тъй като никой няма достъп до спасението извън Църквата, както и при 

потопа не е имало спасение без Ноевия ковчег, означаващ именно Църквата, както се 

вижда от казаното в Първото послание на Петра, 3:20 сл. По-горе обаче беше казано, че 

реалността на тайнството може да се придобие и преди приемането на тайнството по 
                                                 
7 Cf. S. th., III q.80 a.11; Sent., IV d. 9 a.1; d.12 q.3 a.2; In Io., VI lect.7. 
8 Contra Pelagianos, I 22. 
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силата на обета за приемането му. Поради което преди да е приел това тайнство, човек 

може да се спаси, стига да е дал обет да го приеме; също както това може да стане и 

преди кръщението, ако е даден обет за кръщение, както беше казано по-горе. 

 Има обаче две различия. Първото е това, че кръщението е началото на духовния 

живот и порта към тайнствата. А причастяването е нещо като завършек на духовния 

живот и цел на всички тайнства, както беше казано по-горе: защото чрез освещаването 

на всички тайнства се подготвяме да приемем или осветим причастието. Затова 

приемането на кръщението е необходимо, за да започнем духовния си живот, а 

приемането на причастие е необходимо за завършването му: като не е необходимо да го 

имаме безусловно, ами е достатъчно да сме го обещали, също както целта е налична в 

желанието и намерението. 

 Другото различие е това, че чрез кръщението човек се подготвя за 

причастяването. Затова със самото им кръщаване, децата биват насочвани от Църквата 

към причастието. Така че, както вярват с вярата на Църквата, така пожелават 

причастието с намерението на Църквата: и впоследствие го приемат реално. А към 

кръщение не биват насочвани чрез някакво предходно тайнство. Затова, преди да са 

кръстени, децата по никой начин не го обещават, а това правят единствено възрастните. 

Поради което те не могат да придобият реалността на тайнството без да приемат самото 

тайнство. И значи това тайнство не е така необходимо за спасението, както е 

кръщението. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Августин9 тълкува 

това място у Иоана така: „Под тази храна и това питие”, сиреч на плътта и кръвта си, 

„той иска да се разбира общността на тялото и членовете му, каквато е Църквата с 

нейните предопределени, призвани, оправдани, възславени, свети и вярващи.” Ето 

защо, както пак той заявява в писмото си до Бонифаций10

 На второто трябва да се отговори, че разликата между телесната и духовната 

храна е тази, че първата се превръща в субстанцията на оногова, който се храни: поради 

, „никой не бива ни най-малко 

да се съмнява, че всеки вярващ става причастен на тялото и кръвта Господни, когато 

сам чрез кръщението стане член на Христовото тяло: и че той не отпада от тази 

общност на хляба и чашата дори ако напусне този свят преди да е вкусил от хляба и да 

е отпил от чашата, тъй като вече е съединен с тялото на Христа.” 

                                                 
9 In Io., tr.26. 
10 Cf. Ps.-Beda Venerabilis, In I Cor., 10:17; Gratianus, Decretum, III d.4 cn.131. 
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което човек не би могъл да съхрани живота си, ако реално не я приема. А духовната 

храна преобразува човека в самата себе си: съгласно онова, което Августин разказва в 

„Изповеди”11

 На третото пък следва да се отвърне, че кръщението е тайнство на смъртта и 

страданието Христово, доколкото човек се възражда в Христа по силата на неговото 

страдание. А причастяването е тайнство на Христовото страдание, доколкото човек се 

присъединява към страдалия Христос. Затова, както кръщението се нарича „тайнство 

на вярата”, която е основата на духовния живот; така причастяването се назовава 

„тайнство на боголюбието”, което е „свръзка на съвършенството”, както е речено в 

Посланието до колосяните, 3:14. 

, а именно, че чул сякаш гласа на Христос, който му рекъл: „Не ти ще ме 

промениш в себе си, както храната става плътта ти: ами ти ще се промениш в мене.” Но 

човек може да се промени в Христа и да се въплъти в него чрез умствен обет, дори без 

да приема това тайнство. Така че случаят не е същият. 

 

 

Раздел 4. Дали това тайнство подобава да бъде наричано с много 

имена12

 

  

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че не подобава това тайнство 

да бъде наричано с много имена. 

 1. Наистина, имената трябва да съответствуват на нещата. Ала това тайнство е 

едно, както беше казано. Следователно не бива да бъде назовавано с много имена. 

 2. Освен това видът не подобава да се назовава чрез общото за целия род. Но 

причастяването е тайнство на новия закон. Общото за всички тайнства на новия закон е 

обаче това, дето чрез тях се принася благодат: което и обозначава името „евхаристия”, 

което ще рече „добра благодат”. Освен това всички тайнства представляват лек за нас 

по пътя на настоящия ни живот: което е свързано с названието „попътно” (viaticum). 

Също при всички тайнства се извършва нещо свято: което е свързано с понятието 

„пожертвувание” (sacrificium). И чрез всички тайнства вярващите се приобщават един 

към друг: което обозначават гръцката дума „синаксис” и латинската „приобщаване” 

(communio). Следователно тези имена не подобава да се пригаждат към това тайнство. 

                                                 
11 Confessiones, VII 10. 
12 Cf. S. th., III q.79 a.2 ad 1; Sent., IV d.8 q.1 a.1. 
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 3. Освен това „жертва” (hostia) и „пожертвувание” (sacrificium) изглежда да са 

едно и също. Значи, както собствено не се нарича „пожертувание”, така това тайнство 

не бива да се нарича и „жертва” в собствения смисъл на думата. 

 

 Противна на това е обаче словоупотребата при вярващите. 

 

  Отговарям с думите, че това тайнство има трояко значение. Едно спрямо 

миналото: то именно припомня Господнето страдание, което било истинско 

пожертвувание, както беше казано по-горе. В тази връзка то е наречено „света жертва”. 

 Друго значение има спрямо настоящето, именно спрямо църковното единство, 

към което людете се присъединяват чрез въпросното тайнство. В тази връзка то е 

наречено „приобщаване” или „синаксис”: понеже според Дамаскин в четвърта книга13

 Трето значение има спрямо бъдещето: доколкото това тайнство изобразява 

отнапред наслаждението от Бога, което ще изпитаме в родината. В тази връзка то е 

наречено „попътно”: тъй като ни помага да извървим пътя дотам. И пак в тази връзка се 

нарича „евхаристия”, сиреч „добра благодат”: понеже „дарът Божий е живот вечен”, 

както е речено в Посланието до римляните, 6:23; или понеже реално съдържа Христа, 

който е „пълен с благодат” (Иоан, 1:14). 

 

„то е наречено приобщаване, доколкото чрез него се приобщаваме към Христа; тъй 

като ставаме причастни на плътта и божествеността му; и тъй като се приобщаваме и 

съединяваме един с друг чрез това”. 

 На гръцки се нарича и „металепсис”, което ще рече „приемане”: тъй като, както 

отбелязва Дамаскин на същото място, „чрез него приемаме божествеността на Сина”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че няма пречка едно и 

също нещо да бъде назовавано с повече имена съобразно различните му свойства и 

последици. 

 На второто трябва да се отговори, че общото за много тайнства се прилага към 

него по заместване (antonomastice) поради превъзходството му. 

 На третото пък следва да се отвърне, че това тайнство се нарича 

„пожертвувание”, доколкото представя самото Христово страдание. А „жертва” се 

                                                 
13 De fide orth., IV 13. 
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нарича, доколкото съдържа самия Христос, който е „жертва за приятно благоухание”, 

както е речено в Посланието до ефесяните, 5:2. 

 

 

Раздел 5. Дали това тайнство е постановено по подобаващ начин14

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че това тайнство не е постановено 

по подобаващ начин. 

 1. Наистина, както казва Философът във втора книга на „За раждането на живите 

същества”15, „храним се от онова, от което сме”. Но чрез кръщението, което е духовно 

възраждане, получаваме духовно битие: както заявява Дионисий във втора глава на „За 

небесната иерархия”.16

 2. Освен това чрез въпросното тайнство човеците се съединяват с Христа, както 

членовете – с главата. Ала Христос е главата на всички люде, включително на онези от 

началото на света, както беше казано по-горе. Следователно постановяването на това 

тайнство не е бивало да бъде отлагано чак до Велики четвъртък. 

 Значи чрез кръщението се и храним. Следователно не е 

подобавало да бъде постановявано и това тайнство като духовно подхранване. 

 3. Освен това въпросното тайнство, както се казва, възпоменава Господнето 

страдание, съгласно реченото в двадесет и шеста глава у Матея17

 4. Освен това чрез кръщението човек се подготвя за причастието, което трябва 

да бъде давано единствено на кръстени. Ала кръщението било постановено след 

Христовото страдание и възкресение, както се вижда от Матея, 29:19. Следователно не 

е подобавало това тайнство да бъде постановено преди страданието на Христа. 

: „Това правете за Мой 

спомен.” А споменът е за миналото. Следователно това тайнство не е трябвало да бъде 

постановено преди Христовото страдание. 

 

 Противно на това е обаче, дето това тайнство е установено от Христа, за когото 

у Матея, 7:1718

 

, е речено: „Всичко хубаво върши.” 

                                                 
14 Cf. S. th., III q.83 a.2 ad 3; Sent., IV d.8 q.1 a.2; De ven. sacram. Altaris, 1; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.4 
sq. 
15 Aristoteles, De generat. animal., II 8, 335a10; Thomas Aquinas, lect.8. 
16 Eccl. hier., II 1. 
17 В действителност мястото е у Лука, 22:19. 
18 В действителност мястото е у Марка, 7:37. 
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 Отговарям с думите, че това тайнство е подобавало да бъде постановено 

именно на Тайната вечеря, когато Христос за последен път бил с учениците си. Първо, 

с оглед съдържанието на въпросното тайнство. Защото сам Христос се съдържал в 

причастяването като в тайнство. Затова, когато Христос трябвало да си отиде в 

собствения си вид от учениците си, им оставил себе си във вида на тайнство: също 

както в отсъствието на императора за почитане се излага образът му. Затова Евсевий19

 Второ, защото без вяра в Христовото страдание никога не можело да има 

спасение: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:25: „Него Бог отреди да 

бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата.” Затова при людете трябвало по 

всяко време да има нещо, което да представлява Господнето страдание. Такова 

тайнство във Вехтия Завет било най-вече  пасхалното агне: поради което и апостолът 

казва в Първото послание до коринтяните, 5:7: „Христос, Пасхата наша, биде заклан за 

нас.” В Новия Завет на негово място дошло тайнството причастяване, което припомня 

миналото страдание, но и изобразява отнапред бъдещото. Затова и подобавало, когато 

предстояло да страда и отслужил предишното тайнство, да постанови ново такова, 

както отбелязва папа Лъв.

 

казва: „Тъй като приетото негово тяло трябвало да се изгуби от погледа им и да се 

възнесе сред звездите, необходимо било в самия ден на Тайната вечеря да освети за нас 

тайнството на плътта и кръвта си, та чрез тази тайна повече да почитаме цената, която 

веднъж е платил за нас.” 

20

 Трето, защото казаното накрая, особено пък от отиващи си приятели, се удържа 

най-добре в паметта: още повече, че тогава най-силно се разпалват чувствата спрямо 

приятелите, а онова, което сме почувствали най-силно, се запечатва и най-дълбоко в 

душата. Та тъй като, както заявява блаженият папа Александър

  

21, „не може да има по-

голямо пожертвувание от тялото и кръвта Христова, и няма по-значително 

приношение”, за да бъде то повече почитано, Господ постановил това тайнство, когато 

за последно си тръгвал от учениците си. Това именно твърди и Августин в отговорите 

си до Януарий22

 

: „За да препоръча още по-твърдо тази най-висока тайна, Спасителят 

пожелал да я запечата в сърцата и паметта на учениците си в последния миг преди да ги 

напусне и се отправи към страданието си.” 

                                                 
19 Cf. Ps.-Hieronymus, Ep. 38; Ps.-Isidor, Sermones, 4; Gratianus, Decretum, loc. cit., d.2 cn.35. 
20 Sermones, LVIII 1. 
21 Alexander I. papa. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.8. 
22 Ep. LIV 6. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ние се храним от 

същото, от което сме, ала тези неща не идват в нас по един и същ начин. Защото това, 

от което сме, идва в нас чрез раждане: а същото, доколкото се храним от него, идва в 

нас чрез ядене. Ето защо, както чрез кръщението се възраждаме в Христа, така чрез 

причастяването се храним с Христа. 

 На второто трябва да се отговори, че причастяването е съвършеното тайнство 

на Господнето страдание, доколкото съдържа самия страдал Христос. Затова то не е 

можело да бъде постановено преди въплъщението: а тогава уместни са били единствено 

тайнствата, които отнапред изобразявали Господнето страдание. 

 На третото трябва да се отговори, че въпросното тайнство е постановено на 

Тайната вечеря, за да напомня в бъдеще Господнето страдание, след като то се случи. 

Затова в Канона показателно е казано с оглед на бъдещето: „Колчем вършите тези 

неща.” 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че постановяването следва реда на 

намеренията. А тайнството причастяване, макар да се приема след кръщението, е преди 

него по намерение. Затова е трябвало да бъде постановено по-напред. Или пък може да 

се каже, че кръщението било вече постановено със самото кръщаване на Христа. 

Поради което и някои вече били кръстени с Христовото кръщение, както четем у 

Иоана, 3:22. 

 

 

Раздел 6. Дали пасхалното агне било основният образ на това 

тайнство23

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че пасхалното агне не е било 

основният образ на това тайнство. 

 1. Наистина, в Псалома, 109:4, Христос е наречен „свещеник по чина 

Мелхиседеков”, тъй като Мелхиседек изобразявал Христовото пожертвувание, като 

„изнесе хляб и вино” (Бит., 14:18). Но явното сходство прави така, щото едното да бъде 

назовано от другото. Излиза, следователно, че приношението на Мелхиседек е било 

най-значимият образ на това тайнство. 

                                                 
23 Cf. S. th., III q.61 a.3 ad 3; q.80 a.10 ad 2; Sent., IV d.8 q.1 a.2. 
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 2. Освен това прекосяването на Червено море изобразявало кръщението: 

съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 10:2: „Кръстиха се в облака и в 

морето.” Ала заколването на пасхалното агне е преди прекосяването на Червено море: а 

след това идва манната, както причастяването следва кръщението. Следователно 

манната е по-изразителният образ на това тайнство, нежели пасхалното агне. 

 3. Освен това най-могъщата сила на това тайнство е, дето то ни въвежда в 

небесното царство, като нещо, дадено ни за из път. Но това се изобразява най-вече в 

тайнството очищение, когато първосвещеникът влиза веднъж в годината с кръв в светая 

светих: както заявява апостолът в Посланието до евреите, 9:7. Следователно това 

пожертвувание изглежда да е било по-изразителен образ на това тайнство, нежели 

пасхалното агне. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Първото послание до 

коринтяните, 5:7 сл.: „Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, 

прочее, с безквасни хлябове от чистота и истина.” 

 

 Отговарям с думите, че в това тайнство можем да забележим три неща: онова, 

което е само тайнство, сиреч хляба и виното; онова, което е и тайнство, и реалност, 

сиреч истинското тяло на Христа; и онова, което е само реалност, сиреч резултата от 

това тайнство.24

 Ала пасхалното агне изобразявало отнапред това тайнство и в трите тези 

отношения. С оглед на първото, доколкото се ядяло с безквасен хляб: съгласно 

реченото в Изход, 12:8: „Да изядат месото с безквасен хляб.” С оглед на второто, 

доколкото бивало заклано от цялото множество на Израилевите синове в деня на 

четиринадесетата луна: а това изобразявало страданието на Христа, който поради 

 С оглед на онова, което е само тайнство, най-значимият образ за това 

тайнство било приношението на Мелхиседек, който принесъл хляб и вино. С оглед на 

самия страдал Христос, който се съдържа в това тайнство, образи са били всички 

свещенодействия във Вехтия Завет; и най-вече очистителното пожертвувание, което се 

извършвало най-тържествено. С оглед на резултата най-значителен негов образ била 

манната, която „имаше всякакви приятности”, както е речено в Премъдрост 

Соломонова, 16:20, както и благодатта на това тайнство възстановява умовете за 

всичко. 

                                                 
24 Cf. Petrus Lombardus, Sent., IV d.8 c.6; Decretal. Gregorii IX., III tit.41 c.6.  
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невинността си е наречен агнец. С оглед на резултата пък, доколкото чрез кръвта на 

пасхалното агне Израилевите синове били опазени от носещия гибел ангел и изведени 

от египетския плен. Тъкмо поради това като най-значим образ на това тайнство се 

полага пасхалното агне: тъй като то го представя във всяко едно отношение. 

 

 Оттук стават ясни и отговорите на възраженията.  
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