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СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТОВА ТАЙНСТВО 

 

 Следва да разгледаме резултатите от това тайнство. 

 Във връзка с тях се поставят осем въпроса: 

 Първо, дали това тайнство принася благодат. 

 Второ, дали резултат от това тайнство е придобиването на слава. 

 Трето, дали резултат от това тайнство е опрощаването на смъртния грях. 

 Четвърто, дали чрез това тайнство се опрощава простимият грях. 

 Пето, дали чрез това тайнство се опрощава цялото наказание за греха. 

 Шесто, дали това тайнство предпазва човека от бъдещи прегрешения. 

 Седмо, дали това тайнство е от полза за други, освен за приемащите го. 

 Осмо, за възпрепятствуващото резултата от това тайнство. 

 

 

Раздел 1. Дали чрез това тайнство се принася благодат1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че чрез това тайнство не се принася благодат. 

 1. Наистина, това тайнство е духовно ястие. Ястие обаче се поднася единствено 

на живия. Та щом духовният живот е по благодат, това тайнство подхожда единствено 

на вече притежаващия благодат. Значи чрез него не се принася за пръв път благодат. То 

не допринася и за нарастването й: тъй като духовното израстване е свързано с 

тайнството миропомазване, както беше казано. Следователно чрез това тайнство не се 

принася благодат. 

 2. Освен това въпросното тайнство се приема за един вид духовно 

възстановяване. Ала духовното възстановяване изглежда да е свързано по-скоро с 

употребата, нежели с придобиването на благодат. Оказва се, следователно, че чрез това 

тайнство не се принася благодат. 

 3. Освен това, както беше казано, при това тайнство „Христовото тяло се 

принася за спасение на тялото, а кръвта – за спасение на душата”. Само че тялото не е 

носител на благодатта, ами такъв е душата, както беше установено във втората част на 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.12 q.2 a.1 sq.  
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това съчинение. Следователно поне по отношение на тялото чрез това тайнство не се 

принася благодат. 

 

 Противно на това е обаче реченото от Господа у Иоана, 6:51: „Хлябът, който Аз 

ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.” 

 

 Отговарям с думите, че резултатът от това тайнство трябва да бъде разглеждан 

най-напред и основно с оглед съдържащото се в него, което е Христос. Идвайки зримо 

в света, той донесъл живот в благодатта, съгласно реченото у Иоана, 1:17: „Благодатта 

и истината произлезе чрез Иисуса Христа”; и по същия начин, встъпвайки чрез 

тайнството в човека, той прави последния да живее в благодатта, съгласно реченото пак 

там, 6:57: „Който Мене яде, ще живее чрез Мене.” Затова и Кирил2

 На второ място той е разглеждан от гледна точка на представяното в това 

тайнство, което е Христовото страдание, както беше казано по-горе. Затова въпросното 

тайнство води в човека до същия резултат, който имало и Христовото страдание за 

света. Ето защо по повод реченото у Иоана, 19:34: „Веднага изтече кръв и вода”, 

Хризостом

 казва: 

„Животворното Божие Слово, съединявайки се със своята плът, и нея самата прави 

животворна. То, следователно, било редно да се съедини с нашите тела по някакъв 

начин, чрез светата му плът и скъпоценната негова кръв, които приемаме при 

животворното благославяне на хляба и виното.” 

3

 На трето място резултатът от това тайнство се разглежда с оглед начина, по 

който се предава самото тайнство, именно чрез яденето и пиенето. Затова всеки 

резултат, до който водят материалната храна и материалното питие, а именно 

поддържането, растежът, възстановяването и наслаждението в телесния ни живот, това 

тайнство постига спрямо духовния такъв. Поради което Амвросий заявява в „За 

тайнствата”

 отбелязва: „Тъй като светите тайни водят началото си тъкмо оттук, когато 

пристъпиш към благоговейната чаша, стори го така, че все едно пиеш от Христовото 

ребро.” Затова и сам Господ казва у Матея, 26:28: „Това е Моята кръв, която за вас се 

пролива за опрощаване на грехове.” 

4

                                                 
2 In Lc., 23:10. 

: „Този е хлябът на вечния живот, който поддържа субстанцията на душата 

3 In Io., hom.85. 
4 De sacramentis, V 4; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.56. 
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ни.” И Хризостом казва в коментара си върху Иоана5

 На четвърто място резултатът от това тайнство се разглежда с оглед видовете, в 

които то се предава. Затова и Августин

: „Нам, жадуващите го, той 

предоставя да го докосваме, вкусваме и прегръщаме.” Поради което и сам Господ казва 

у Иоана, 6:55: „Плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие.” 

6

 И тъй като Христос и неговото страдание са причината за благодатта, а 

духовното възстановяване и боголюбието не могат да са без благодат, то от всичко 

казано става очевидно, че това тайнство принася благодат. 

 отбелязва: „Нашият Господ е предоставил 

тялото и кръвта си в неща, които от много образуват едно: понеже едното”, именно 

хлябът, „е замесено от много зърна, а другото”, именно виното, „е изтекло от много 

гроздове.” И възкликва пак на същото място: „О, тайнство на благочестието! О, знак за 

единството! О, брънка на боголюбието!” 

 

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

себе си има силата да принася благодат: и че преди приемането му никой няма 

благодат, освен ако не е дал обет да го приеме, било лично, както е при възрастните, 

било чрез обета на Църквата, както е при децата и както казахме по-горе. Затова то има 

силата да направи така, щото и чрез даването на обет за приемането му да бъде 

придобивана благодатта, оживотворяваща духовно човека. Така че, както излиза, 

когато тайнството се приеме реално, благодатта нараства и духовният живот се 

усъвършенствува. Само дето това не става като при тайнството миропомазване, при 

което нараства и се усъвършенствува благодатта за устояване срещу външните нападки 

на враговете Христови. А чрез това тайнство нараства благодатта и се усъвършенствува 

духовният живот, та човек в самия себе си да бъде съвършен благодарение 

свързаността си с Бога. 

 На второто трябва да се отговори, че това тайнство принася благодат духовно, 

със силата на боголюбието. Затова Дамаскин7 сравнява това тайнство с въглена, видян 

от Исая (Ис., 6:6): „Защото както въгленът не е просто дърво, ами съединено с огъня: 

така и светото причастие не е прост хляб, ами съединен с божествеността.” Ала по 

думите на Григорий в хомилията му за Петдесетница8

                                                 
5 In Io., hom.46. 

, „любовта Божия не е 

безполезна: защото когато я има, тя върши велики дела.” Ето защо чрез това тайнство 

6 In Io., tr.26. 
7 De fide orth., IV 13. 
8 In Evang., II hom.30. 
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според собствената му сила се принася не само предразположеността към благодатта и 

добродетелността, ами те и се осъществяват на дело: съгласно реченото във Второто 

послание до коринтяните, 5:14: „Любовта Христова ни обхваща.” Затова душата се 

възстановява духовно чрез силата на това тайнство, наслаждавайки се и в някакъв 

смисъл опивайки се от сладостта на божествената благост: съгласно реченото в Песен 

на песните, 5:1: „Яжте, другари, пийте, драги, и се насищайте!” 

 На третото пък следва да се отвърне, че доколкото тайнствата действуват по 

сходство с означаването, то по уподобление се казва, дето тялото се принася за телесно 

спасение, а кръвта – за спасение на душата: при все че както едното, така и другата 

допринасят за спасението и на двете, тъй като и в двете е целият Христос, както беше 

казано по-горе. И макар тялото да не е непосредственият носител на благодатта, 

резултатът от нея го достига чрез душата: тъй като понастоящем „предоставяме 

членовете си Богу, за оръдия на правдата”, както четем в Посланието до римляните, 

6:13; а в бъдеще тялото ни ще придобие неуязвимостта и славата на душата. 

 

 

Раздел 2. Дали резултат от това тайнство е придобиването на 

слава9

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че резултат от това тайнство не е 

придобиването на слава. 

 1. Наистина, следствието е съразмерно с причината си. Ала това тайнство е 

подходящо за пътниците: поради което и е наричано „попътно” (viaticum). Та тъй като 

пътниците все още не са способни да придобият слава, това тайнство не изглежда да е 

причината за придобиването на слава. 

 2. Освен това, положи ли се достатъчната причина, полага се и следствието. Ала 

това тайнство приемат мнозина, които никога не достигат до славата: както се вижда от 

думите на Августин в двадесет и първа книга на „За Божия град”.10

 3. Освен това по-голямото не се причинява от по-малкото: тъй като нищо не 

действува отвъд собствения си вид. Но по-малко е да приемеш Христа под чужд вид, 

както това става при въпросното тайнство, нежели да му се наслаждаваш в собствения 

 Следователно това 

тайнство не е причината за придобиването на слава. 

                                                 
9 Cf. In Io., VI lect.7. 
10 De civ. Dei, XXI 25. 
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му вид, както това е при славата. Следователно това тайнство не причинява 

придобиването на слава. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 6:51: „Който яде от тоя хляб, ще 

живее вовеки.” Но вечен е животът в славата. Следователно резултат от това тайнство е 

придобиването на слава. 

 

 Отговарям с думите, че при въпросното тайнство може да се разглежда и това, 

от което то има резултата си, сиреч съдържащият се в него Христос, и представеното в 

него страдание: както и това, чрез което има резултата си, именно употребата на 

тайнството, а също и видовете му. И с оглед на едното, и с оглед на другото на това 

тайнство подобава да е причина за придобиването на вечен живот. Защото самият 

Христос чрез страданието си ни е отворил входа към вечния живот: съгласно реченото 

в Посланието до евреите, 9:15: „Той е Ходатай на нов завет, та след смъртта призваните 

да получат обещаното вечно наследство.” Затова и формулата на това тайнство гласи: 

„Това е чашата с Моята кръв на новия и вечен завет.” 

 По същия начин възстановяването с духовна храна и единството, обозначено 

чрез видовете на хляба и виното, са налични понастоящем, ала несъвършено: а 

съвършено ще бъдат налични в състоянието на слава. Поради което на споменатото 

място Августин пояснява реченото у Иоана, 6:55: „Плътта Ми е наистина храна”, така: 

„Понеже людете желаят храна и питие, та да не огладняват и ожадняват, той наистина 

им предоставя такова ястие и такова питие, които правят приелите ги безсмъртни и 

неуязвими в обществото на светците, където ще бъде мир и вечно и съвършено 

единство.” 

 

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

страдание, по силата на което действува това тайнство, е достатъчната причина за 

славата, ала която не ни въвежда тутакси в славата, ами първо трябва с Христа да 

страдаме, та сетне да се прославим с него, както е речено в Посланието до римляните, 

8:17: така и това тайнство не ни въвежда веднага в славата, ами ни дава силата да 

достигнем до нея. Тъкмо затова то се нарича „попътно”. Като негово изображение в 

Трета книга Царства, 19:8, четем, че Илия „хапна и пийна и, като се подкрепи с тая 

храна, вървя четирийсет дни и четирийсет нощи до Божията планина Хорив.” 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXIX. За резултатите от това тайнство 

6 

 

http://philosophymedieval.org/  

 На второто трябва да се отговори, че както Христовото страдание няма 

никакъв резултат у онези, които не се отнасят към него така, както подобава, така и 

чрез това тайнство не придобиват слава онези, които го приемат не както е редно. 

Затова, тълкувайки същото място (Иоан, 6:48), Августин отбелязва в коментара си 

върху Иоана11

 На третото пък следва да се отвърне, че това, дето Христос е приеман в чужд 

вид, се отнася към самия смисъл на тайнството, което действува инструментално. Но 

нищо не пречи инструменталната причина да произведе по-значимо следствие, както е 

ясно от казаното по-горе. 

: „Едно е тайнството, друго е неговата сила. Мнозина го приемат от 

олтара и като го приемат, умират. Следователно духовно вкусвайте небесния хляб: 

невинността си принасяйте на олтара.” Затова не е за чудене, дето онези, които не пазят 

невинността си, не постигат резултата от това тайнство. 

 

 

Раздел 3. Дали резултат от това тайнство е опрощаването на 

смъртния грях12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че резултат от това тайнство е 

опрощаването на смъртния грях. 

 1. Наистина, в една молитва изричаме: „Нека това тайнство ни очисти от 

престъпленията.” Но престъпления са наречени смъртните грехове. Следователно чрез 

това тайнство се очистваме от смъртните грехове. 

 2. Освен това въпросното тайнство действува по силата на Христовото 

страдание, също както и кръщението. Но чрез кръщението се отпускат смъртните 

грехове, както беше казано по-горе. Следователно и чрез това тайнство: още повече, че 

във формулата му се изрича: „кръвта за мнозина се пролива за опрощаване на 

греховете”. 

 3. Освен това чрез това тайнство се принася благодат, както беше казано. Ала 

чрез благодатта човекът бива оправдан за смъртните си грехове: съгласно реченото в 

Посланието до римляните, 3:24: „Оправдавате се даром, с Божията благодат.” 

Следователно чрез това тайнство се опрощават смъртните грехове. 

 
                                                 
11 In Io., tr.26. 
12 Cf. Sent., IV d.9 a.3; d.12 q.2 a.2. 
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 Противно на това е обаче реченото в Първото послание до коринтяните, 11:29: 

„Който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане.” А глосата към това 

място пояснява, че „недостойно яде и прие вършещият престъпление или постъпващият 

непочтително: такъв яде и пие своето осъждане, сиреч проклятието си”. Следователно 

онзи, който е в смъртен грях, като приема това тайнство, по-скоро трупа грях, нежели 

да постига опрощаване на греха си. 

 

 Отговарям с думите, че силата на това тайнство може да бъде разглеждана по 

два начина. Първо, сама по себе си. Така въпросното тайнство има силата да опрости 

всички грехове благодарение на Христовото страдание, което е изворът и причината за 

опрощаването на греховете. 

 От друга страна тя може да бъде разглеждана като отнесена към оногова, който 

приема тайнството, доколкото в него има или пък няма пречка за приемането му. Който 

съзнава смъртния си грях, има в себе си пречка да приеме резултата от това тайнство, 

понеже не е подходящият му приемник: било защото не живее духовно и поради това 

не бива да приема духовна храна, каквато се дава единствено на живите; било защото 

не е в състояние да се съедини с Христа чрез това тайнство, докато жадува да 

съгрешава смъртно. Ето защо, както е казано в „За църковните учения”13

 Ала то може да доведе до опрощаване на греха по два начина. От една страна, 

когато бъде прието не действително, ами само по обет: както когато най-напред човек 

получава оправдание за прегрешението си. От друга страна, когато бъде действително 

прието от човек, който е в смъртен грях, ала не съзнава и не чувствува това. Защото той 

може би първоначално не изпитва достатъчно угризение: ала, пристъпвайки към него 

смирено и почтително, придобива чрез това тайнство благодатта на боголюбието, което 

го кара да се разкае и опрощава греха му. 

, „ако умът 

жадува да съгрешава, причастието по-скоро утежнява, нежели да пречиства”. Поради 

което това тайнство не води до опрощаване на греховете у оногова, който го приема със 

съзнанието за смъртния си грях. 

 

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

да ни очисти от престъпленията: или от онези, които не съзнаваме, съгласно реченото в 

Псалома, 18:13: „От моите тайни грехове ме очисти, Господи”; или да се разкаем, та да 

                                                 
13 Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 53. 
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ни бъдат простени престъпленията; или да ни бъде дадена крепкост, та да избягваме 

престъпленията. 

 На второто трябва да се отговори, че кръщението е духовно раждане, 

представляващо прехождане от духовното небитие към духовното битие; и то се дава 

чрез умиване. Затова и в двете отношения към кръщението пристъпва с право онзи, 

който съзнава смъртния си грях. А при това тайнство човекът приема в себе си Христа 

като духовна храна: което не подобава да прави мъртвият в прегрешението си. Така че 

не става дума за същото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че благодатта е достатъчна причина за 

опрощаване на смъртния грях, ала в действителност тя не го опрощава, ако преди това 

не бъде дадена на грешника. Само че тя не му се дава по този начин във въпросното 

тайнство. И поради това аргументът не е валиден. 

 

 

Раздел 4. Дали чрез това тайнство се опрощават простимите 

грехове14

 

 

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

опрощават простимите грехове. 

1. Наистина, това тайнство по думите на Августин на споменатото място в 

коментара му върху Иоана е „тайнство на боголюбието”. Ала простимите грехове не 

противостоят на боголюбието, както беше установено във втората част на настоящото 

съчинение. Та щом противоположното снема противоположното, изглежда, че чрез 

това тайнство не се опрощават простимите грехове. 

 2. Освен това, ако простимите грехове се опрощаваха чрез това тайнство, на 

същото основание, на което се опрощава един, би трябвало да бъдат опростени всички. 

Само че очевидно не всички се опрощават: понеже в такъв случай човек често би бил 

без какъвто и да било простим грях, което противоречи на казаното в Първото послание 

на Иоана, 1:8: „Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим.” Следователно чрез това 

тайнство не се опрощава никой простим грях. 

 3. Освен това противоположностите взаимно се отблъскват. Но простимите 

грехове не възпрепятствуват приемането на това тайнство: защото Августин отбелязва 

                                                 
14 Cf. S. th., III q.78 a.3; Sent., IV d.12 q.1 a.1 sq. 
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по повод реченото у Иоана, 6:50: „Който яде от него, не ще умре вовеки”, следното: 

„Невинни пристъпете към олтара: макар да са всекидневни, тези грехове не са 

смъртоносни.” Следователно простимите грехове не се снемат чрез това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Инокентий III.15

 

, че това тайнство 

„заличава простимия грях и ни предпазва от смъртните”. 

 Отговарям с думите, че в това тайнство могат да бъдат разглеждани две неща: 

самото тайнство и реалността на тайнството. С оглед и на едното, и на другото 

въпросното тайнство има силата да опрости простимите грехове. Понеже то се приема 

във вида на подхранващо ястие. Приемането на храна обаче е необходимо за тялото за 

възстановяването на онова, което ежедневно се губи поради жарта на въжделението 

чрез простимите грехове, отслабващи пламъка на боголюбието, както беше установено 

във втората част на това съчинение. Затова на тайнството причастяване подобава да 

опрощава простимите грехове. Поради което и Амвросий отбелязва на същото място в 

„За тайнствата”16

 Реалността на тайнството пък е боголюбието, и то не само като 

предразположение, ами и като действие, подклаждано в това тайнство: с което се 

отпускат простимите грехове. Откъдето става очевидно, че по силата на това тайнство 

се опрощават простимите грехове. 

, че този насъщен хляб се приема „като лек срещу всекидневното ни 

безсилие”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че простимите грехове, 

ако и да не противостоят на боголюбието като предразположение, му противостоят с 

оглед на пламъка на действието, подклаждан чрез това тайнство. Заради което именно 

действие простимите грехове се отстраняват. 

 На второто трябва да се отговори, че казаното не трябва да се разбира в 

смисъл, щото в някакъв час човек може да е без каквото и да е провинение в простим 

грях: ами в смисъл, че дори светците не живеят този живот без да сторват простими 

грехове. 

 На третото пък следва да се отвърне, че силата на боголюбието, чието е това 

тайнство, е по-голяма от тази на простимите грехове: понеже боголюбието снема чрез 
                                                 
15 De sacr. altaris mysterio, IV 44. 
16 Cf. Petrus Lombardus, Sent., IV d.12 c.6. 
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действието си простимите грехове, които не са в състояние изцяло да възпрепятствуват 

въпросното действие. Същото важи и за това тайнство. 

 

 

Раздел 5. Дали чрез това тайнство се опрощава цялото наказание за 

греха17

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез това тайнство се опрощава 

цялото наказание за греха. 

 1. Наистина, чрез това тайнство, както и чрез кръщението, човек приема в себе 

си резултата от Христовото страдание, както беше казано. Но чрез кръщението по 

силата на Христовото страдание, която е достатъчна да принесе удовлетворение за 

всички грехове, човеку се опрощава всяко наказание, както се вижда от казаното по-

горе. Следователно се оказва, че чрез това тайнство човеку се опрощава цялото 

дължимо наказание. 

 2. Освен това папа Александър18

 3. Освен това чрез въпросното тайнство определено се опрощава част от 

дължимото наказание: поради което и като удовлетворение на някои люде се възлага да 

поръчват отслужването на литургии за себе си. Ала на същото основание, на което се 

опрощава една част от наказанието, се опрощава и друга: тъй като силата на Христа, 

съдържаща се в това тайнство, е безкрайна. Излиза, следователно, че чрез това тайнство 

се снема цялото наказание. 

 казва: „Не може да има по-голямо 

жертвоприношение от тялото и кръвта Христови.” Ала чрез жертвоприношенията на 

стария закон човек принасял удовлетворение за прегрешенията си: понеже в четвърта и 

пета глава на Левит се казва, че ако човек е съгрешил, той трябва да принесе едно или 

друго за греха си и ще му се прости. Следователно още повече това тайнство е в 

състояние да опрости всяко наказание. 

 

 Противно на това е обаче, дето в такъв случай човеку не бива да се налага друго 

наказание: както такова не се налага и на кръстения. 

 

                                                 
17 Cf. Sent., IV d.4 q.2 a.1; d.12 q.2 a.2. 
18 Alexander I. papa, Ep. 4; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.8. 
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 Отговарям с думите, че това тайнство е едновременно жертвоприношение и 

тайнство: но смисъла на жертвоприношение то има, доколкото се принася; а смисъла на 

тайнство – доколкото се приема. Затова резултатът от тайнството е в оногова, който го 

приема: а резултатът от жертвоприношението – в оногова, който го прави, или в онези, 

заради които се прави. 

 Та ако се разглежда като тайнство, резултатът му е двоен: от една страна, пряко 

от силата на тайнството; от друга – вследствие на съвместеността; както беше казано и 

във връзка със съдържащото се в тайнството. По силата на тайнството то има пряко 

резултата, за който е установено. Само че то не е установено за принасяне на 

удовлетворение: ами за духовно подхранване чрез съединяването с Христа и неговите 

членове, също както храната се съединява с подхранваното. Но тъй като това единство 

става чрез боголюбието, от чийто пламък човек добива опрощение не само на вината, 

ами и на наказанието, то поради съвместеността с основния резултат човек придобива 

опрощение на наказанието; ала не на цялото, ами според мярата на неговата набожност 

и разпаленост. 

 Доколкото пък е жертвоприношение, то има силата да принася удовлетворение. 

При удовлетворяването обаче по-значимо е чувството на принасящия, нежели 

величината на приношението: затова у Лука, 21:3, Господ казва относно вдовицата, 

която пуснала две лепти, че е дала повече от всички. Та макар това приношение да е 

достатъчно по величината си за удовлетворяване на всяко наказание, то принася 

удовлетворение за онези, заради които е дадено, или за даващите го според величината 

на тяхното смирение, а не за цялото наказание. 

 

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

за разлика от причастяването, е пряко предназначено за опрощаване на вината и 

наказанието: понеже кръщението се дава на човека, който, така да се каже, умира с 

Христа; а причастието – на тогова, който, така да се каже, се храни и усъвършенствува 

чрез Христа. Така че не става дума за същото. 

 На второто трябва да се отговори, че другите пожертвувания и приношения не 

водят до опрощаване на цялото наказание, нито с оглед величината на принесеното, 

както това пожертвувание; нито с оглед набожността на човека, от което следва, че 

дори в този случай не се снема цялото наказание. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXIX. За резултатите от това тайнство 

12 

 

http://philosophymedieval.org/  

 На третото пък следва да се отвърне, че това, дето се снема част от 

наказанието, а не цялото, не е поради ущърбност на Христовата сила, ами поради 

недостатъчността на човешкото смирение. 

 

 

Раздел 6. Дали чрез това тайнство човек се предпазва от бъдещи 

прегрешения19

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез това тайнство човек не се 

предпазва от бъдещи прегрешения. 

 1. Наистина, мнозина, които с достойнство приемат това тайнство, след това 

изпадат в грях. Което не би ставало, ако това тайнство предпазваше от бъдещи 

прегрешения. Следователно предпазването от бъдещи прегрешения не е резултат от 

това тайнство. 

 2. Освен това причастяването е „тайнство на боголюбието”, както беше казано 

по-горе. Но боголюбието не изглежда да предпазва от бъдещи прегрешения: понеже 

като бъде веднъж придобито, то може да бъде загубено вследствие на греха, както беше 

установено във втората част на това произведение. Следователно, както изглежда, 

въпросното тайнство не предпазва човека от греха. 

 3. Освен това източник на греха в нас е „законът на греха, който е в нашите 

членове”: както се вижда от думите на апостола в Посланието до римляните, 7:23. Ала 

усмиряването на пламъка, който е законът на греха, е резултат не от това тайнство, ами 

по-скоро от кръщението. Следователно предпазването от бъдещи прегрешения не е 

резултат от това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Иоана, 6:50: „Хлябът, който 

слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре.” Като тук очевидно не става 

дума за телесната смърт. Следователно това означава, че въпросното тайнство 

предпазва от духовната смърт, която е чрез греха. 

 

 Отговарям с думите, че грехът е в някакъв смисъл духовна смърт на душата. 

Поради което човек се предпазва от бъдещото прегрешение така, както тялото се 

                                                 
19 Cf. Sent., IV d.12 q.2 a.2. 
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предпазва от бъдещата смърт. А това става по два начина. От една страна, като 

вътрешната природа на човека се укрепва против онова, което го разяжда вътрешно: 

така човекът се предпазва от смъртта с храна и лекарства. От друга страна, като се 

въоръжава срещу външни нападки: и така се предпазва чрез оръжията, с които се 

снабдява тялото. 

 И в двата смисъла това тайнство предпазва от греха. На първо място, 

съединявайки се благодатно с Христа, то укрепва духовния живот на човека като 

духовна храна и духовен лек: съгласно реченото в Псалома, 103:15: „Хляб, който 

укрепява сърцето на човека.” И Августин призовава на същото място в коментара си 

върху Иоана: „Пристъпи уверено: хляб е това, не отрова.” 

 На второ място го прави, доколкото е знак за Христовото страдание, чрез което 

са победени демоните: понеже то отблъсква всяка тяхна нападка. Затова Хризостом 

заявява на споменатото място в коментара му върху Иоана: „Като огнедишащи лъвове 

се надигаме от тази трапеза, страховити за дявола.” 

 

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

тайнство се приема от човека съобразно направата на последния: също както 

следствието от дадена действуваща причина се приема в материята съобразно мярата 

на материята. Ала в състоянието си по пътя човекът е такъв, щото свободното му 

произволение може да се скланя и към доброто, и към злото. Ето защо, макар това 

тайнство само по себе си да има силата да предпазва от греха, то не премахва 

способността на човека да съгрешава. 

 На второто трябва да се отговори, че и боголюбието само по себе си предпазва 

човека от греха: съгласно реченото в Посланието до римляните, 13:10: „Любовта не 

прави зло на ближния.” Но вследствие променливостта на свободното произволение се 

случва човек да съгреши и след като е имал боголюбие: а също и след приемането на 

това тайнство. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар това тайнство да не е пряко 

предназначено за угасяване на пламъка, то все пак го угасява като последица от 

нарастването на боголюбието: понеже по думите на Августин в „Осемдесет и три 

въпроса”20

                                                 
20 83 quaest., qu.36. 

, „нарастването на боголюбието е намаляване на жадността”. А пряко то 

укрепва сърцето на човека за доброто. Чрез което човек също бива предпазван от греха. 
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Раздел 7. Дали това тайнство е от полза за други, освен за 

приемащите го21

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че това тайнство не е от полза за 

никого, освен за приемащия го. 

 1. Наистина, като подразделение на тайнствата, това тайнство е от същия род 

като останалите. Ала другите тайнства са от полза единствено за приемащите ги: 

например резултата от кръщението придобива единствено кръстеният. Следователно и 

това тайнство не е от полза за другите, освен за приемащия го. 

 2. Освен това резултат от това тайнство е придобиването на благодат и слава, 

както и опрощаването на вината, поне на простимата. Та ако това тайнство имаше 

резултат и при другите, освен при приемащите го, би могло да се случи някой да 

придобие слава и благодат, както и да му се опрости вината без сам той да прави или 

претърпява каквото и да било, като друг принася или приема това тайнство. 

 3. Освен това с умножаването на причината се умножава и следствието. Значи, 

ако това тайнство е от полза за други, освен за приемащите го, би се оказало, че по-

полезно би било да го приеме в много осветени при една литургия нафори, което не е 

обичайно за Църквата: именно мнозина да се причастят за спасението на едного. 

Следователно, както изглежда, това тайнство не е от полза за други, освен за 

приемащия го. 

 

 Противно на това е обаче, дето при отслужването на това тайнство се молим за 

мнозина други. Което би било напразно, ако то не е от полза за тях. Следователно това 

тайнство е от полза не единствено за приемащите го. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-преди, това тайнство не е само 

тайнство, ами е и пожертвувание. То има смисъла на пожертвувание, доколкото в него 

се представя Христовото страдание, чрез което Христос „предаде Себе Си жертва 

Богу”, както е речено в Посланието до ефесяните, 5:2; а смисъла на тайнство има, 

доколкото при него под зримия вид се предава невидимо благодат. Така въпросното 

                                                 
21 Cf. S. th., III q.78 a.2 ad 8; q.79 a.5; Sent., IV d.12 q.2 a.12; d.45 q.2 a.3; In I Cor., XI lect.6; In Io., VI lect.6. 
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тайнство и като тайнство, и като жертвоприношение е от полза за приемащия го, 

понеже се принася за всички приемащи го: защото в литургичния канон се произнася 

следното: „Колцина от нас и да приемат от този олтар чрез причастието пресветите 

тяло и кръв на Сина Ти, нека се изпълним с цялото небесно благословение и благодат.” 

А за онези, които не го приемат, е от полза като пожертвувание, доколкото то се 

принася за тяхно спасение: поради което в литургичния канон се казва: „Помни, 

Господи, рабите и рабините си, заради които принасяме или които принасят това 

похвално пожертвувание за себе си и за всички свои, за изкупление на душите им, с 

надежда за спасението и непокътнатостта им.” Господ изразява и едното, и другото, 

заявявайки у Матея, 26:28: „Кръвта ми за вас”, сиреч приемащите тайнството, „и за 

мнозина” други „се пролива за опрощаване на грехове”.   

   

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

повече от другите е жертвоприношение. Затова аргументът не се отнася до него. 

 На второто трябва да се отговори, че както страданието Христово е от полза за 

всички за опрощаване на вината и придобиване на благодат и слава, ала постига 

някакъв резултат единствено у онези, които се присъединяват към страданието на 

Христа с вяра и боголюбие; така и това пожертвувание, което припомня Господнето 

страдание, има някакъв резултат единствено у онези, които се присъединяват към 

въпросното тайнство с вяра и боголюбие. Затова и Августин се обръща към Ренат22

 На третото пък следва да се отвърне, че приемането е свързано с понятието за 

тайнство; докато принасянето е свързано с това за пожертвувание. Затова, когато някои 

или мнозина приемат тялото Христово, това не прави по-голяма помощта за другите. 

По същия начин и когато свещеникът освещава много нафори в една литургия, 

резултатът от това тайнство не се умножава, понеже тайнството е само едно: и силата 

на многото осветени нафори по нищо не е по-голямо от тази на едната, тъй като и в 

многото, и в едната е целият Христос. Затова ако някой приеме едновременно много 

осветени при една литургия нафори, той няма да бъде причастен на по-голям резултат 

: 

„Кой ще принесе Христовото тяло за други, освен за членовете Христови?” Затова и в 

литургичния канон не се отправя молба за онези, които са извън Църквата. На 

членовете Христови обаче това е от полза, повече или по-малко, в зависимост от 

набожността им. 

                                                 
22 De anima et eius origine, I 9. 
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от тайнството. При много литургии обаче се умножава жертвоприношението. И затова 

се умножава резултатът от пожертвуванието и от тайнството. 

 

 

Раздел 8. Дали простимият грях възпрепятствува резултата от 

това тайнство23

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че простимият грях не 

възпрепятствува резултата от това тайнство. 

 1. Наистина, по повод реченото у Иоана, 6:50,: „Който яде от него”, и т.н., 

Августин заявява: „Небесния хляб яжте духовно; невинни пристъпете към олтара; 

макар да са всекидневни, тези грехове не са смъртоносни.” От което се вижда, че 

всекидневните грехове, които се смятат за простими, не възпрепятствуват духовното 

вкусване. А духовно ядящите приемат резултата от това тайнство. Следователно 

простимите грехове не възпрепятствуват резултата от въпросното тайнство. 

 2. Освен това тайнството причастяване има не по-малка сила от кръщението. А 

пречка за резултата от кръщението, както беше казано, е единствено престореността: 

към която не се отнасят простимите грехове, тъй като, както е речено в Премъдрост 

Соломонова, 1:5, „Светият Дух на премъдростта ще се отдалечи от лукавство”; което, 

прочее, няма как да бъде сторено чрез простимите грехове. Следователно простимите 

грехове не възпрепятствуват и резултата от това тайнство. 

 3. Освен това нищо, което бива отстранено чрез действие на дадена причина, не 

е в състояние да възпрепятствува нейното следствие. Ала простимите грехове се 

заличават чрез това тайнство. Следователно те не възпрепятствуват неговия резултат. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин на споменатото място в 

четвърта книга: „Огънят на желанието в нас, разпалвайки се от въглена”, сиреч от това 

тайнство, „ще изгори греховете ни и ще просветли сърцата ни, та чрез причастността си 

към божествения огън да се възпламеним и обожествим.” Ала простимите грехове, 

които възпрепятствуват пламъка на боголюбието, са пречка пред огъня на нашето 

желание или любов, както беше установено във втората част на това съчинение. 

Следователно простимите грехове възпрепятствуват резултата от това тайнство. 

                                                 
23 Cf. Sent., IV d.12 q.2 a.1 sq. 
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 Отговарям с думите, че простимите грехове могат да се схващат по два начина: 

като отминали и като извършвани понастоящем. В първия смисъл простимите грехове 

по никой начин не възпрепятствуват резултата от това тайнство. Защото може да се 

случи човек, сторил множество простими грехове, смирено да пристъпи към това 

тайнство, така щото да бъде постигнат напълно неговият резултат. Във втория смисъл 

пък простимите грехове възпрепятствуват резултата от това тайнство, само че не 

изцяло, ами само частично. Защото беше казано, че резултат от това тайнство е не само 

придобиването на предразположеност за благодат или боголюбие, ами и 

действителното освежаване с духовната сладост. Тъкмо последното бива 

възпрепятствувано, ако човек пристъпи към това тайнство с разстроен от простими 

грехове ум. Това обаче не пречи да нараства предразположеността към благодат и 

боголюбие. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че този, който пристъпи 

към това тайнство с действителен простим грях, го вкусва духовно по 

предразположение, но не и действително. Поради което и придобива резултата от това 

тайнство само по предразположение, не обаче и действително. 

 На второто трябва да се отговори, че кръщението не е така насочено към 

действителния резултат, сиреч към пламъка на боголюбието, както това тайнство. 

Защото кръщението е духовно възраждане, чрез което се постига първото 

съвършенство като предразположение или форма: а това тайнство е духовно вкусване, 

доставящо действителна наслада. 

 На третото пък следва да се отвърне, че този аргумент се отнася до миналите 

простими грехове, които се заличават чрез това тайнство.   
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