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ОСЕМДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА УПОТРЕБАТА ИЛИ ПРИЕМАНЕТО НА ТОВА ТАЙНСТВО 

 

 След горното идва ред да говорим за употребата или приемането на това 

тайнство. Най-напред, изобщо; след това, как Христос е употребил това тайнство. 

 Във връзка с първото се пита за дванадесет неща: 

 Първо, дали има два начина на вкусване, като тайнство и духовно. 

 Второ, дали само на човека подобава да го вкусва духовно. 

 Трето, дали само праведникът е редно да го вкусва като тайнство. 

 Четвърто, дали грешникът, който го вкусва като тайнство, съгрешава. 

 Пето, за величината на този грях. 

 Шесто, дали пристъпващият към това тайнство грешник следва да бъде 

отклонен. 

 Седмо, дали нощното омърсяване възпрепятствува човека да приеме това 

тайнство. 

 Осмо, дали то трябва да бъде приемано единствено от постили люде. 

 Девето, дали то трябва да бъде извършвано върху неспособни да се ползуват от 

разума си. 

 Десето, дали трябва да се приема ежедневно. 

 Единадесето, дали е позволено изобщо да се въздържаме от него. 

 Дванадесето, дали е позволено да се приема тялото без кръвта. 

 

 

Раздел 1. Дали трябва да се различават два начина на вкусване 

тялото Христово, именно като тайнство и духовно1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не бива да се различават два начина на вкусване на 

Христовото тяло, именно духовно и като тайнство. 

 1. Наистина, както кръщението е духовно възраждане, съгласно реченото у 

Иоана, 3:5: „Ако някой се не роди от вода и Дух”, и т.н., така и това тайнство е духовна 

храна: поради което Господ, говорейки за него, казва пак там, 6:63: „Думите, що ви 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.9 a.1; Dr sacram. Altaris, 17; In I Cor., XI lect.7; In Io., VI lect.6 sq. 
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говоря, са дух и живот.” Ала по отношение на кръщението не се различават два начина 

на приемането му, именно като тайнство и духовно. Следователно това различаване не 

бива да се прилага и спрямо това тайнство. 

 2. Освен това, когато едно нещо е заради другото, те не бива да бъдат делени: 

тъй като едното получава вида си от другото. Но вкусването на тайнството се отнася 

към духовното вкусване като към цел. Следователно вкусването на тайнството не бива 

да се различава от духовното вкусване. 

 3. Освен това, когато едно нещо не може да е без другото, те не бива да бъдат 

делени. Само че без съмнение никой не може да вкусва духовно, ако не вкусва именно 

тайнството: в противен случай древните отци биха вкусили духовно това тайнство. 

Вкусването на тайнството, значи, би се оказало напразно, ако духовното такова можеше 

да е без него. Следователно не подобава да се различават две вкусвания, именно на 

тайнството и духовно. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод реченото в Първото послание до 

коринтяните, 11:29: „Който яде и пие недостойно”, и т.н., глосата пояснява: „Има два 

начина на вкусване: като тайнство и духовно.” 

 

 Отговарям с думите, че при приемането на това тайнство трябва да бъдат 

съобразени две неща: самото тайнство и резултатът от него, за всяко от които вече 

говорихме. Съвършеният начин на приемане на това тайнство е, когато човек го приеме 

така, че да постигне и резултата му. Понякога обаче се случва, както отбелязахме и по-

горе, човек да бъде възпрепятствуван да постигне резултата на това тайнство: и такова 

приемане на тайнството е несъвършено. Та както съвършеното се отличава от 

несъвършеното, така и вкусването на тайнството, при което се приема тайнството, но 

без резултата от него, се отличава от духовното вкусване, чрез което човек постига 

резултата от въпросното тайнство, съединявайки се духовно с Христа чрез вярата и 

боголюбието. 

 

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

приложимо и спрямо кръщението, а и спрямо останалите тайнства: понеже едни 

приемат само тайнството, а други приемат и тайнството, и реалността му. Разликата в 

случая е тази, че тъй като другите тайнства се осъществяват в употребата на материята, 

приемането на тайнството е вече неговата завършеност; докато това тайнство се 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXX. За употребата или приемането на това тайнство 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

осъществява в освещаването на материята: то двойната употреба е следствие от това 

тайнство. При кръщението, както и при другите тайнства, които полагат печата, 

приемащите тайнството постигат и някакъв духовен резултат, именно печата; а това не 

се случва при това тайнство. Затова употребата като тайнство се отличава от духовната 

по-скоро при това тайнство, нежели при кръщението. 

 На второто трябва да се отговори, че вкусването на тайнството, което достига 

до духовното вкусване, не се различава от последното, ами се включва в него. То се 

отличава от него тогава, когато не постигне резултата: както несъвършеното, което не 

постигне съвършенството на вида, се отличава от съвършеното. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, 

резултатът от тайнството може да бъде постигнат от някой, който е дал обет да приеме 

тайнството, макар да не го е приел реално. Затова, както някои, поради желанието си да 

се кръстят, се кръщават с огън преди да са се кръстили с вода; така някои вкусват 

духовно това тайнство преди още да са го приели като тайнство. Ала това става по два 

начина. От една страна, поради желанието да приемат самото тайнство: и по този начин 

казваме, че са кръстени или че са вкусили духовно, а не като тайнство, онези, които са 

пожелали да приемат тези вече установени тайнства. От друга страна, образно: както по 

думите на апостола в Първото послание до коринтяните, 10:2 сл., древните отци „се 

кръстиха в облака и морето” и „ядоха духовна храна, и пиха духовно питие”. Прочее, 

вкусването на тайнството не е напразно: защото по-пълно постига резултата от 

тайнството приемането на тайнството, нежели само желанието, както по-горе беше 

казано и по отношение на кръщението. 

 

 

Раздел 2. Дали само човеку е присъщо да приема духовно това 

тайнство или също на ангелите2

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че да приема духовно това 

тайнство е присъщо не само човеку, ами също на ангелите. 

 1. Наистина, по повод реченото в Псалома, 77:25: „Хляб ангелски яде човек”, 

глосата пояснява: „сиреч Христовото тяло, което наистина е храна за ангелите”. Но 

                                                 
2 Cf. Sent., IV d.9 a.2. 
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това не би било така, ако ангелите не вкусваха духовно Христа. Следователно ангелите 

го вкусват духовно. 

 2. Освен това в коментара си върху Иоана3

 3. Освен това пак Августин

 Августин казва: „Под тази храна и 

това питие иска да разбираме общността на тялото и членовете му, която е Църквата в 

своите предопределени.” Ала към тази общност принадлежат не само човеци, ами и 

светите ангели. Следователно и светите ангели вкусват духовно. 
4

 

 отбелязва: „Христос трябва да бъде вкусван 

духовно: както и сам той казва, че който яде неговата плът и пие неговата кръв, ще 

остане в него, а и той ще е в тогова.” Ала това се отнася не само до човеците, ами и до 

светите ангел, в които боголюбиво е Христос, а и те са в него. Следователно, както 

излиза, духовното вкусване е присъщо не единствено на людете, ами и на ангелите. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в коментара му върху Иоана5

 

: 

„Духовно вкусвайте небесния хляб: невинността си принасяйте на олтара.” Но на 

ангелите не е присъщо да пристъпват към олтара, за да приемат нещо оттам. 

Следователно тям не е присъщо и духовното вкусване. 

 Отговарям с думите, че в това тайнство наистина се съдържа самият Христос, 

само че не в собствения си вид, ами във вида на тайнството. Следователно има два вида 

духовно вкусване. От една страна е вкусван Христос, доколкото той е в собствения си 

вид. По този начин ангелите вкусват духовно самия Христос, доколкото се съединяват 

с него, наслаждавайки се на съвършеното му боголюбие и съзерцавайки го открито (тоя 

хляб очакваме и ние в родината): а не се съединяват с него по вяра, както ние тук го 

правим. 

 От друга страна се случва Христос да бъде духовно вкусван под вида на това 

тайнство: доколкото човек вярва в Христа и пожелава да приеме това тайнство. И това 

не е просто духовно вкусване на Христа, ами духовно вкусване тъкмо на това тайнство. 

А то не подхожда на ангелите. Затова на ангелите, макар да вкусват духовно Христа, не 

подобава духовно да вкусват въпросното тайнство. 

 

                                                 
3 In Io., tr.26. 
4 Serm. ad popul., CXXXII; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.46. 
5 In Io., tr.26; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.64. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че приемането на Христа 

в това тайнство е насочено като към своя цел към наслаждението в родината, което 

ангелите изпитват спрямо него. И тъй като водещото към целта се определя от самата 

цел, вкусването на Христа в това тайнство в някакъв смисъл се определя от онова 

вкусване, с което ангелите се наслаждават на Христа в родината. Затова тъкмо и се 

казва, че човекът яде ангелски хляб: тъй като този хляб е най-напред и основно за 

ангелите, които му се наслаждават в собствения му вид; а вторично е за людете, които 

приемат Христа в тайнството. 

 На второто трябва да се отговори, че към общността на мистическото тяло 

принадлежат и човеците по вяра, и ангелите, които ясно виждат Христа. Ала тайнствата 

са съразмерни с вярата, чрез която истината се вижда „смътно като през огледало” (1. 

Кор., 13:12). Затова тук, собствено казано, не на ангелите, ами на човеците подобава да 

вкусват духовно това тайнство. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос остава у людете съобразно 

сегашното им състояние по вяра: а на блажените ангели е даден чрез ясно съзерцание. 

Затова не става дума за същото, както беше казано. 

 

 

Раздел 3. Дали единствен праведникът може да вкуси Христа като 

тайнство6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че да вкусва Христа като тайнство 

може единствено праведникът. 

 1. Наистина, Августин казва в „За лека на покаянието”7

 2. Освен това въпросното тайнство е във висша степен „тайнство на 

боголюбието”, както беше казано по-горе. Но както неверниците са лишени от вяра, 

така всички грешници са лишени от боголюбие. Неверниците очевидно не могат да 

приемат това тайнство като тайнство: тъй като във формулата му се говори за „тайната 

: „Защо точиш зъби и 

стомах? Повярвай и ще си вкусил. Защото повярваш ли в него, това е да вкусиш живия 

хляб.” Ала грешникът не вярва в него: понеже няма оформена вяра, с която да вярва в 

Бога, както беше установено във втората част на това съчинение. Следователно 

грешникът не може да вкусва това тайнство, което е „живият хляб”. 

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.9 a.2; In I Cor., XI lect.7. 
7 In Io., tr.26 sq.; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.47. 
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на вярата”. Следователно на същото основание и никой грешник не може да вкуси 

тялото Христово като тайнство.  

 3. Освен това грешникът е по-ненавистен Богу от неразумното творение: понеже 

в Псалома, 48:21, за грешника е казано: „Човек, който е в почит и е неразумен, е 

подобен на животните.” Ала животното, например мишката или кучето, не може да 

приеме това тайнство, също както не може да приеме и тайнството кръщение. Оказва 

се, следователно, че на същото основание и грешниците не бива да вкусват това 

тайнство. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод реченото у Иоана, 6:50: „Който яде от 

него, не ще умре”, Августин отбелязва на споменатото място: „Мнозина го приемат от 

олтара и като го приемат, умират: поради което апостолът казва, че те ядат и пият 

своето осъждане.” Ала като приемат тайнството, умират единствено грешниците. 

Следователно не само праведниците, ами и грешниците вкусват тялото Христово като 

тайнство. 

 

 Отговарям с думите, че по този въпрос някои от древните са се заблуждавали, 

твърдейки, щото грешниците не могат да приемат Христовото тяло и като тайнство, 

ами щом то се допре до устните на грешника, във видовете на тайнството престава да 

присъствува тялото на Христа. Само че това не е вярно. Понеже отрича истината за 

това тайнство, а именно че, както беше казано по-горе, докато остават видовете, 

Христовото тяло не престава да е в тях. А видовете остават толкова дълго, колкото би 

останала субстанцията, ако беше там, както беше казано по-горе. Очевидно е обаче, че 

приетата от грешника субстанция на хляба не престава да е налице тутакси, ами остава, 

докато бъде смляна от естествената топлина. Поради което и Христовото тяло остава 

дотогава в приетите от грешниците видове на тайнството. Ето защо трябва да се каже, 

че не само праведникът, ами и грешникът може да приеме Христовото тяло като 

тайнство. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тези и подобните на 

тях думи следва да се разбират като отнесени към духовното вкусване, каквото не 

подобава на грешниците. Затова споменатото заблуждение изглежда да произлиза от 

непроумяването на въпросните думи, доколкото онези люде не умеели да правят 

разлика между телесното и духовното ядене. 
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 На второто трябва да се отговори, че дори ако неверник приеме видовете на 

тайнството, той приема тялото Христово като тайнство. Поради което и вкусва Христа 

като тайнство, ако „като тайнство” (sacramentaliter) определя глагола откъм 

вкусваното. Ако обаче е откъм вкусващия, тогава, собствено казано, той не вкусва 

тайнството: понеже го приема не като тайнство, ами като обикновена храна. Освен, 

разбира се, ако неверникът възнамерява да приеме принесеното от Църквата, макар да 

не вярва наистина в останалите положения на вярата, както и в това тайнство. 

 На третото пък следва да се отвърне, че дори ако мишка или куче изяде 

осветената нафора, тялото Христово не престава да бъде във видовете, докато те 

остават, сиреч докато остава субстанцията на хляба: както и ако той бъде захвърлен в 

калта. Това не засяга достойнството на Христа, който пожелал да бъде разпнат от 

грешници, без това да приумалява достойнството му: още повече, че мишката или 

кучето не докосват Христовото тяло в собствения му вид, ами само във видовете на 

тайнството. Прочее, според някои8

 

 веднага щом тайнството бъде докоснато от мишка 

или куче, тялото на Христа престава да бъде там. Което също отрича истината на 

тайнството, както беше казано по-горе. Не бива да се казва и че животното вкусва 

Христовото тяло като тайнство: тъй като за него не е естествено да го употребява като 

тайнство. Така че то вкусва тялото на Христа акцидентално, а не като тайнство: както 

би сторил и онзи, който приеме осветената нафора, без да знае, че тя е осветена. И тъй 

като акциденталното не попада в разделението на съответния род, този начин на 

вкусване на Христовото тяло не се полага като трети, заедно с вкусването като 

тайнство и духовното вкусване. 

 

Раздел 4. Дали грешникът съгрешава, приемайки Христовото тяло 

като тайнство9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че грешникът не съгрешава, 

приемайки Христовото тяло като тайнство. 

 1. Наистина, достойнството на Христа не е по-голямо във вида на тайнството, 

нежели в собствения му вид. Но грешниците, докосвали тялото на Христа в собствената 

                                                 
8 Guidmundus, De corp. et sang. Christi, 1 sqq.; Ps-Abaelardus, Epit. theol. christ., 29; Petrus Lombardus, Sent., 
IV d.13.  
9 Cf. S. th., q.79 a.3; Sent., IV d.9 a.3; In I Cor., XI lect.7. 
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му субстанция, не съгрешавали: по-скоро, напротив, добивали прошка за греховете си, 

както у Лука, 7:36, това станало с грешницата; а у Матея, 14:36, е речено: „Които се 

допряха до дрехите Му, изцериха се.” Следователно, приемайки тайнството на 

Христовото тяло, те не съгрешават, ами по-скоро постигат спасение. 

 2. Освен това въпросното тайнство, както и останалите, е един вид духовно 

лекарство. А лекарството се дава на болните, за да оздравеят: съгласно реченото у 

Матея, 9:12: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните.” А болни или злощастни 

духовно са грешниците. Следователно това тайнство може да се приеме без вина. 

 3. Освен това въпросното тайнство, в което се съдържа Христос, е от най-

големите блага. Най-големи блага са обаче, както твърди Августин в „За свободното 

произволение”10

 4. Освен това въпросното тайнство се усеща не само на вкус и допир, ами и на 

вид. Та ако грешникът съгрешава, приемайки това тайнство на вкус и допир, той 

очевидно би съгрешил и като го погледне. Което очевидно не е вярно: понеже Църквата 

излага на показ и за почитане пред всички това тайнство. Следователно грешникът не 

съгрешава, когато вкусва това тайнство. 

, „тези, с които никой не може да злоупотреби”. Ала човек греши 

именно злоупотребявайки с дадена вещ. Следователно никой грешник, приемайки това 

тайнство, не съгрешава. 

 5. Освен това понякога се случва грешникът да не осъзнава прегрешението си. 

Такъв, както изглежда, не съгрешава, приемайки тялото Христово, защото в такъв 

случай всички приемащи го биха съгрешавали, излагайки се на опасност; поради което 

и апостолът заявява в Първото послание до коринтяните, 4:4: „В нищо виновен не се 

съзнавам, ала с това се не оправдавам.” Оказва се, следователно, че грешникът не се 

провинява, ако приеме това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола пак там, 11:29: „Който яде и пие 

недостойно, той яде и пие своето осъждане.” Във връзка с което глосата отбелязва: 

„Недостойно яде и пие вършещият престъпление или държащият се непочтително.” 

Следователно ако човек със смъртен грях приеме това тайнство, той ще съгреши 

смъртно и ще бъде прокълнат. 

 

                                                 
10 De lib. arbitr., II 19. 
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 Отговарям с думите, че при това тайнство, както и при останалите, самото 

тайнство е знак за онова, което е реалността на тайнството. Но реалността на това 

тайнство е двойна, както беше казано по-горе: едната е обозначена и съдържана в него, 

и това е самият Христос; а другата е обозначена, ала несъдържана в него, и това е 

мистичното тяло Христово, сиреч общността на светците. Значи всеки, който приеме 

това тайнство, със самото това дава знак, че е съединен с Христа и е въплътен в 

неговите членове. Което става чрез оформената вяра, каквато никой, който е в смъртен 

грях, няма. Поради което е очевидно, че който е в смъртен грях и приеме това тайнство, 

извършва измама спрямо него. И така сторва светотатство, насилвайки тайнството. С 

което съгрешава смъртно. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че явилият се в 

собствения си вид Христос не го е направил, за да го докосват людете в знак на 

духовно единение с него, както това, когато приемат това тайнство. Затова грешниците, 

които го докосвали в собствения му вид, не извършвали престъплението на измамата 

спрямо божественото, както го извършват приемащите това тайнство. Освен това 

Христос все още носел „подобие на плътта на греха” (Рим., 8:3): и затова подобавало да 

се подложи на докосванията на грешниците. Ала когато това подобие на плътта на 

греха отпаднало вследствие славата на възкресението, той забранил да го докосва 

жената, която недостатъчно вярвала в него, съгласно реченото у Иоана, 20:17: „Не се 

допирай до Мене, защото още не съм възлязъл при Отца си”, сиреч „в сърцето ти”, 

както пояснява Августин.11

 На второто следва да се отговори, че не всяко лекарство е подходящо за всяко 

състояние. Например такова, което се дава за подсилване на люде, на които треската е 

преминала, би навредило, ако бъде дадено на такива, които още имат треска. Така 

кръщението и покаянието са пречистващи лекове, които се дават, за да бъде преодоляна 

треската на греха. А това тайнство е подсилващо и то не бива да се дава другиму, освен 

на освободените от греха. 

 Затова грешниците, които нямат достатъчно силна 

оформена вяра в него, биват отклонявани от допира до това тайнство. 

 На третото трябва да се отвърне, че под „най-големи блага” на това място 

Августин разбира душевните добродетели, с които никой не злоупотребява, прилагайки 

ги като начала за злоупотреба. Понякога обаче човек злоупотребява с тях, използувайки 

                                                 
11 In Io., tr.121. 
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ги като обекти за злоупотреба: както например постъпват онези, които се възгордяват 

от добродетелите си. Така и това тайнство само по себе си е не начало за злоупотреба, 

ами обект. Затова Августин12

 На четвъртото трябва да се отговори, че чрез зрението се възприема не самото 

тяло Христово, ами само тайнството му: понеже зрението не достига до субстанцията 

на Христовото тяло, ами само до видовете на тайнството, както беше казано по-горе. 

Само че вкусващият приема не само въпросните видове, ами и Христа в тях. Затова 

нищо не пречи на приелия Христовото тайнство, сиреч кръщението, да гледа 

Христовото тяло: докато некръстените не се допускат дори да съзрат това тайнство, 

както се вижда от казаното в Дионисиевата „Църковна иерархия”.

 заявява: „Мнозина приемат по недостоен начин тялото 

Господне: което идва да ни поучи да се пазим от лошото приемане на доброто. Защото 

виж, зло е сторено, когато зле е прието доброто: както напротив, в случая с апостола, 

добро е станало, когато добре е прието злото, именно когато търпеливо са понесени 

нападките на Сатаната.” 

13

 На петото пък следва да се отвърне, че това, дето човек не съзнава греха си, 

може да стане по два начина. Първо, по собствена вина: било защото поради 

непознаване на правото (което незнание не го извинява) човекът не смята за грях нещо, 

което всъщност е грях, например ако развратникът не смята обикновеното блудство за 

смъртен грях; било защото  е небрежен в себеизпитването си, противно на реченото от 

апостола в Първото послание до коринтяните, 11:28: „Човек да изпитва себе си, и 

тогава да яде от хляба и да пие от чашата.” Така грешникът, приемайки Христовото 

тяло, съгрешава, макар да не съзнава греха си: понеже грешно е самото му незнание. На 

второ място това може да се случи не по негова вина: например когато страда заради 

прегрешението си, но не е напълно съкрушен. В такъв случай той не съгрешава, 

приемайки тялото Христово: тъй като човек не може да знае със сигурност, дали е 

наистина съкрушен. Достатъчно е да открие в себе си белезите на съкрушението: 

именно да страда заради миналите си грехове и да възнамерява да се пази от бъдещи 

такива. Ако пък не знае, че стореното от него е греховно действие, тъй като не му е 

точно известно случилото се (а това извинява), например ако легне до чужда жена, 

вярвайки, че е неговата, такъв не бива да се смята за грешник. Ако пък напълно е 

 До вкусването му 

обаче биват допускани единствено онези, които са свързани с Христа не само по 

тайнство, ами и реално. 

                                                 
12 Ibid., tr.62. – cf. Petrus Lombardus, Sent., IV d.9 c.2. 
13 Eccl. hier., III 3. 
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забравил прегрешението си, за заличаването му също е достатъчно само най-общото 

угризение, както ще бъде казано по-нататък. Поради което такъв човек вече не бива да 

бъде наричан грешник. 

 

 

Раздел 5. Дали пристъпването към това тайнство със съзнание за 

греха е най-тежкият от всички грехове14

 

  

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че пристъпването към това тайнство 

със съзнание за греха е най-тежкият от всички грехове. 

 1. Наистина, в Първото послание до коринтяните, 11:27, апостолът казва: „Който 

яде тоя хляб и пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и 

кръвта Господня”, а глосата уточнява: „Такъв трябва да бъде наказан, все едно е убил 

Христа.” Но прегрешението на убийците Христови е очевидно най-тежкото. 

Следователно най-тежко трябва да е прегрешението и на тогова, който пристъпи към 

Господнята трапеза със съзнание за греха си. 

     2. Освен това в едно свое писмо15

 3. Освен това по-ненавистна Богу е духовната, нежели телесната нечистота. Ала 

за най-тежък грях се смята човек да захвърли Христовото тяло в калта или на 

бунището. Следователно още по-тежко прегрешава този, който го приема с грях, което 

е духовна нечистота. Значи този е най-тежкият грях. 

 Иероним казва: „Каква работа имаш с жени 

ти, който разговаряш с Господа в олтара? Кажи, свещенико, кажи, клирико, как със 

същите устни ще целунеш Божия Син, с които си целувал щерката на уличница? О, 

Иуда, с целувка предаваш Сина Човечески!” Така блудникът, пристъпващ към 

Христовата трапеза, очевидно съгрешава, както е съгрешил и Иуда, чийто грях бил най-

тежкият. Но много други грехове са по-тежки от този на блудството: най-вече грехът на 

неверието. Следователно който и да е грешник да пристъпи към Христовата трапеза, 

грехът му е най-тежкият. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин16

                                                 
14 Cf. Sent., IV d.9 a.3; In I Cor., XI lect.7. 

 по повод Господните думи у 

Иоана, 15:22: „Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат”, а именно, 

15 Ep. 42. – cf. Alexander Halensis, S. th., IV q.56 m.5 arg.5 in contra. 
16 In Io., tr.89. 
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че те трябва да се схващат като отнасящи се за греха на неверието, „в който се 

съдържат всички грехове”. Така излиза, че най-тежък е не този грях, ами грехът на 

неверието. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше установено във втората част на това 

съчинение, един грях може да бъде наречен по-тежък от друг в два смисъла: сам по 

себе си и акцидентално. Сам по себе си той е такъв според понятието за вида си, 

определяно откъм обекта. В този смисъл, колкото по-голямо е онова, срещу което 

съгрешаваме, толкова е по-тежък грехът. И тъй като божествеността на Христа е по-

голяма от човековостта му, най-тежки са греховете, сторени срещу самата му 

божественост, а такива са грехът на неверието и богохулството. На второ място по 

тежест са греховете, сторени срещу човековостта му: поради което у Матея, 12:32, е 

речено: „Ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но яко някой 

каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.” На трето 

място идват прегрешенията против тайнствата, които също са свързани с човековостта 

на Христа. Едва след това са другите прегрешения срещу чистите творения. 

От друга страна един грях е акцидентално по-тежък от друг откъм съгрешаващия: 

така грехът от незнание или безсилие е по-лек от този, сторен поради презрение или със 

сигурно знание; а същото се отнася и до останалите обстоятелства. В този смисъл 

въпросният грях може да е по-тежък у онези, които пристъпват към това тайнство с 

презрение и съзнавайки греховността си; и да е по-лек у онези, които пристъпват към 

него, съзнавайки греха си, ала и страхувайки се да не бъдат изобличени в него. 

Така става видно, че този грях е по-тежък по вида си от много други, ала не е най-

тежкият. 

 

И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че грехът на недостойно 

приемащите това тайнство се оприличава на този на Христовите убийци поради 

някакво сходство, понеже и единият, и другият са сторени срещу тялото Христово: не 

обаче и поради величината на престъплението. Защото грехът на Христовите убийци 

бил далеч по-тежък. Първо, доколкото този грях бил против Христовото тяло в 

собствения му вид: а този е против Христовото тяло във вида на тайнството. Второ, 

доколкото онзи грях бил сторен с намерението да се навреди на Христа: а при този 

няма такова. 
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На второто трябва да се отговори, че блудникът, приемащ тялото Христово, се 

оприличава на целуналия Христа Иуда, що се отнася до сходството на престъплението, 

тъй като както единият, така и другият оскърбяват Христо с този знак за боголюбие: не 

обаче и що се отнася до величината на престъплението, както беше казано и преди 

малко. Само че това сходство е относимо в не по-малка степен и спрямо другите 

грешници, а не единствено спрямо развратниците: тъй като и чрез другите смъртни 

грехове се постъпва против любовта към Христа, знак за която е това тайнство; и то 

толкова повече, колкото по-тежки са греховете. При все това, в определено отношение 

грехът на блудството прави човека по-непригоден да приеме това тайнство: доколкото 

именно чрез този грях духът най-много попада под властта на плътта, а това 

възпрепятствува жарта на обичта, изисквана при въпросното тайнство. Но още по-

голяма тежест има препятствието пред боголюбието, нежели това пред жарта му. 

Поради което грехът на неверието, който из основи отделя човека от единството на 

Църквата, собствено казано, прави човека напълно негоден да приеме това тайнство, 

което е именно тайнство на църковното единство, както беше казано. Затова по-тежко 

съгрешава неверникът, който приема това тайнство, нежели вярващият грешник; и онзи 

повече презира съдържащия се в това тайнство Христос, особено ако не вярва, че 

Христос е в него: понеже той, доколкото зависи от него, подценява светостта на това 

тайнство и силата на Христа, действуваща в него, а това означава, че и презира самото 

тайнство. А вярващият, който го приема със съзнание за греха си, не презира самото 

тайнство, ами употребата му, приемайки го недостойно. Затова и апостолът, 

посочвайки причината за този грях, отбелязва в Първото послание до коринтяните, 

11:29: „понеже не различава тялото Господне”, сиреч не го отличава от другите храни: 

което прави най-вече онзи, който не вярва Христос да е в това тайнство. 

На третото пък следва да се отвърне, че захвърлящият тайнството в калта 

съгрешава по-тежко от онзи, който пристъпва към него, съзнавайки смъртния си грях. 

Първо, защото онзи го прави с намерението да нанесе неправда на това тайнство: 

каквото намерение няма у грешника, приемащ го недостойно. Второ, понеже 

грешникът е способен да получи благодат: поради което е по-пригоден от която и да е 

друга твар да приеме въпросното тайнство. Затова във висша степен нередно 

употребява това тайнство човекът, който го хвърля за храна на кучетата или го 

захвърля да бъде тъпкано в калта. 
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Раздел 6. Дали свещенослужителят трябва да откаже Христовото 

тяло на искащия го грешник17

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че свещенослужителят трябва да 

откаже Христовото тяло на искащия го грешник. 

 1. Наистина, не бива да се престъпва предписание на Христа, само за да бъде 

избегната нечия съблазън или безчестие. Ала у Матея, 7:6, Господ е наредил: „Не 

давайте светинята на псетата.” Но най-вече светинята се дава на псета, когато това 

тайнство се предоставя на грешници. Следователно нито заради избягването на нечия 

съблазън, нито заради избягването на нечие безчестие това тайнство не бива да се дава 

на искащия го грешник. 

 2. Освен това от две злини трябва да бъде избирана по-малката. Но по-малко зло 

изглежда да е опозоряването на грешника или предоставянето му на неосветена нафора, 

нежели смъртното съгрешаване, ако приеме тялото Христово. Следователно, както 

изглежда, трябва да изберем по-скоро да опозорим искащия Христовото тяло грешник 

или да му дадем неосветена нафора. 

 3. Освен това понякога тялото Христово се дава на подозираните в 

престъпление, за да бъдат те разобличени: защото в „Декрета”18 четем: „В манастирите 

на монасите често се случват кражби. Затова постановяваме, ако братята трябва да се 

очистят от подозрение, абатът или някой от присъствуващите братя да отслужи меса, а 

като свърши тя, всички да се причастят със следните думи: „Тялото Христово нека днес 

да докаже.” И по-нататък19: „Ако епископ или свещеник е обвинен в някакво 

злодеяние, във всеки такъв случай той трябва да отслужи меса и да се причасти, 

показвайки, че е невинен за всяко от вменените му деяния.” Само че скритите 

грешници не бива да бъдат изкарвани наяве, тъй като, ако престанат да се червят от 

срам, те още по-свободно ще съгрешават, както твърди Августин.20

 

 Следователно на 

скритите грешници не бива да бъде давано тялото Христово, дори да го искат. 

                                                 
17 S. th., III q.81 a.2; Sent., III d.9 a.5; d.11 q.3 a.2; Quodl., V q.6 a.2. 
18 Gratianus, Decretum, loc. cit., causa 2 q.5 cn.23. 
19 Ibid., cn.26. 
20 Serm. ad popul., LXXXII 4. 
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 Противно на това е обаче, дето по повод реченото в Псалома, 21:30: „Ще ядат и 

ще се поклонят всички тлъсти на земята”,  Августин21

 

 отбелязва: „Разпоредителят не 

забранява тлъстите на земята”, сиреч грешниците, „да ядат от Господнята трапеза.” 

 Отговарям с думите, че между грешниците трябва да се прави разлика. Едни от 

тях са скрити, а други са явни; като последните са публично изобличените, било от 

църковен, било от светски съд, като лихвари или грабители. На тях именно не бива да 

бъде давано светото причастие, дори ако го поискат. Поради което Киприан се обръща 

към адресата  на писмото си22

 Ако обаче не са явни, ами са скрити грешници, не може да им се откаже свето 

причастие, ако го поискат. Защото всеки християнин, стига да е кръстен, е допуснат до 

Господнята трапеза и това право не може да му бъде отнето, освен ако за това няма 

очевидна причина. Затова Августин

: „Бяхте така любезен да се посъветвате с мен относно 

виждането ми за артистите, както и за онзи маг, който се е установил при вас и не 

престава да упражнява противното си изкуство, доколко именно на такива следва да 

бъде давано светото причастие, както на другите християни. Смятам, че нито с оглед на 

божественото величие, нито с оглед на евангелското учение подхожда доброто име и 

честта на Църквата да се мърсят с такова срамно и позорно докосване.” 

23

 Свещеникът обаче, който знае за престъплението, може насаме да напомни на 

скрития грешник или публично да обяви пред всички, че такива не бива да пристъпват 

към Господнята трапеза, преди да са се покаяли и да са се помирили с Църквата. 

Защото след покаянието и помирението не трябва да бъде отказвано причастие дори на 

обществено известните грешници; особено в смъртния им час. Затова в документите на 

Картагенския събор

 тълкува реченото в Първото послание до 

коринтяните, 5:11: „Онзи, който, наричайки се брат”, и т.н., по следния начин: „Не 

можем да откажем причастие никому, ако той самият не признае провинението си или 

не бъде призован и обвинен пред църковен или светски съд.” 

24

 

 четем: „Ако артисти, комици и други подобни лица или пък 

отстъпници се обърнат към Бога, не бива да им бъде отказвано помирение.” 

                                                 
21 Enarr. in Ps., ps. 48:3. – cf. Gratianus, Decretum, III d.2 cn.67. 
22 Ep. 61. 
23 Serm. ad popul., CCCLI 4. 
24 Conc. Carthag., IV (anno 398), cn.35; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.96. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че светини е забранено да 

се дават на „кучета”, сиреч на явни грешници. Но за тайни неща не може да се наказва, 

ами те трябва да бъдат оставени за пред Божия съд. 

 На второто трябва да се отговори, че макар за скрития грешник да е по-лошо 

да съгреши смъртно, приемайки тялото Христово, нежели да бъде опозорен, за 

свещеника, отслужващ Христовото тяло е по-лошо да съгреши смъртно, неправедно 

позорейки скрития грешник, нежели този да съгреши смъртно: понеже никой не бива 

да сторва смъртен грях, за да освободи другиго от греха. Затова Августин казва във 

„Въпроси към книгата Битие”25: „Крайно опасно е това обезщетение, при което вършим 

някакво зло, за да не стори друг по-тежко такова.” При все това скритият грешник би 

трябвало да предпочете да бъде опозорен, нежели недостойно да пристъпи към 

Христовата трапеза. Що се отнася до неосветената нафора, тя в никакъв случай не бива 

да бъде давана вместо осветена, тъй като свещенослужителят, който прави това, 

превръща в идолопоклонници онези, които я смятат за осветена, както 

присъствуващите, така и приемащия я: защото по думите на Августин26

 На третото пък следва да се отвърне, че тези декрети са отменени чрез 

обратните постановления на римските първосвещеници. Така папа Стефан V. казва: 

„Светите канони не позволяват да се изтръгва нечие признание с нажежено желязо или 

вряла вода. Сторените престъпления следва да бъдат съдени от нашата управа на 

основата на доброволно признание или публично заявление на свидетели: а скритите и 

неизвестни простъпки да бъдат оставени на оногова, който единствен знае сърцата на 

синовете човешки.” Същото се съдържа и в осма глава на споменатите правила относно 

пречистванията. Защото във всички такива случаи изглежда да изкушаваме Бога: а това 

не може да е без грях. И по-тежко очевидно е, ако някой получи смъртна присъда на 

основание на това тайнство, което е установено като лек за спасение. Затова 

Христовото тяло в никакъв случай не бива да бъде давано за изпитване на заподозрения 

в престъпление. 

 „никой не бива 

да вкусва Христовата плът, без първо да й се поклони”. Затова и в правилата за 

отслужването на литургия, в седма глава „За човека” е казано: „Макар да съгрешава 

тежко този, който съзнава престъплението си и не смята себе си за достоен, ала все пак 

приема тайнството, още по-тежка обида нанася онзи, който понечи измамно да се 

престори.” 

                                                 
25 Quaest. in Heptat., I 42. 
26 Enarr. in Ps., ps. 98:5. 
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Раздел 7. Дали нощното омърсяване възпрепятствува човека да 

приеме Христовото тяло27

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че нощното омърсяване не 

възпрепятствува човека да приеме Христовото тяло. 

 1. Наистина, човек бива възпрепятствуван да приеме Христовото тяло 

единствено от греха. Ала нощното омърсяване става без грях: защото Августин казва в 

дванадесета книга на „Буквално тълкуване на книгата Битие”28

 2. Освен това Григорий пише на Августин, епископа на англите

: „Когато представата на 

разговарящия се появи във видението на сънуващия, така че той да не може да я 

различи от истинското свързване на телата, плътта тутакси се задвижва и от това 

движение следва обичайното, което обаче става без грях, също както без грях будните 

изричат онова, за което без съмнение мислят.” Следователно нощното омърсяване не 

възпрепятствува човека да приеме това тайнство. 
29

 3. Освен това в нощното омърсяване изглежда да има само телесна нечистота. 

Но другите телесни нечистоти, които според закона не допускали влизане в 

светилищата, според новия закон не са пречка за приемане на тялото Христово: както 

пише на споменатото място до епископа на англите Августин блаженият Григорий по 

повод на жената родилка или имаща месечното си неразположение, или пък страдаща 

от кръвотечение. Излиза, следователно, че и нощното омърсяване не възпрепятствува 

човека да приеме това тайнство. 

: „На тогова, 

който върши съпружеския си дълг не от жажда за наслада, ами само заради създаването 

на деца, е редно да предоставим сам да прецени, дали да влезе в храма или да приеме 

тайнството на Господнето тяло: понеже не бива да забраняваме да го приеме онзи, 

който сред пламъците не е изгорял.” От което се вижда, че плътското омърсяване дори 

на будния, ако е без грях, не възпрепятствува човека да приеме тялото Христово. Още 

по-малко го възпрепятствува нощното омърсяване на сън. 

 4. Освен това простимият грях не възпрепятствува човека да приеме това 

тайнство: не го възпрепятствува дори смъртният грях след покаянието. Та дори да 

                                                 
27 Cf. Sent., IV d.9 a.4. 
28 De Gen. ad litt., XII 15. 
29 Gregorius Magnus papa, Registrum, XI ep.64; Gratianus, Decretum, II causa 33 q.4 cn.7. 
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приемем, че нощното омърсяване се дължи на предходно прегрешение, било на 

пиянство, било на нечестиви помисли, в повечето случаи въпросният грях е простим: а 

ако понякога е смъртен, на сутринта човек може да се покае и да изповяда греха си. 

Следователно, както изглежда, това не бива да му попречи да приеме тайнството. 

 5. Освен това човекоубийството е по-тежък грях от блудството. Но ако някой 

нощем сънува, че извършва човекоубийство или кражба, или пък някакво друго 

прегрешение, това не му пречи да приеме Христовото тяло. Следователно се оказва, че 

още по-малко ще го възпрепятствува сънуваното блудствуване с последващо 

омърсяване. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Левит, 15:16: „Ако някому се случи 

изливане на семето, да бъде нечист до вечерта.” А нечистият няма достъп до 

тайнствата. Следователно се оказва, че нощното омърсяване възпрепятствува човека да 

приеме това тайнство, което е най-значимо сред тайнствата. 

 

 Отговарям с думите, че по отношение на нощното омърсяване могат да бъдат 

разглеждани две неща: едното, което по необходимост възпрепятствува човека да 

приеме това тайнство; другото, което не го възпрепятствува по необходимост, ами с 

оглед благоприличието. 

 По необходимост възпрепятствува човека да приеме това тайнство единствено 

смъртният грях. И макар нощното омърсяване, разглеждано само по себе си, да не може 

да е смъртен грях, понякога към него е примесен смъртен грях от гледна точка на 

причината му. Ето защо трябва да бъде отчитана причината за нощното омърсяване. 

Понякога то се дължи на външна духовна причина, именно на измама от страна на 

демоните, които, както беше установено в първата част на това произведение, могат да 

предизвикват представи, от явяването на които понякога следва и нощното омърсяване. 

Понякога омърсяването се дължи на вътрешна духовна причина, именно на предходни 

помишления. Понякога пък се дължи на вътрешна телесна причина: било на излишък 

или слабост на природата; било на преизобилно ядене и пиене. Всяка от тези три 

причини може да е налична както без грях, така и с простим или смъртен грях. Така че,  

ако е без грях или е с простим грях, тя не възпрепятствува по необходимост приемането 

на тайнството, та човекът, който го приеме, да е „виновен спрямо тялото и кръвта 

Господня” (1. Кор., 11:27). Ако обаче е със смъртен грях, възпрепятствува го по 

необходимост. 
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 Измамата на демоните понякога се дължи на предходна небрежност при 

подготовката за посвещаване, която небрежност може да е било смъртен, било простим 

грях. Понякога се дължи просто на злостта на демоните, желаещи да попречат човеку 

да приеме въпросното тайнство. Затова у Касиан30

 По същия начин и предшествуващите разпътни помисли могат да са изобщо без 

грях: например когато някой е принуден да мисли за такива неща по време на четене 

или дискусия. Ако това става без похотливо въжделение и наслада, подобни 

помишления са не нечестиви, ами достойни: от тях обаче може да последва омърсяване, 

както става ясно от приведеното авторитетно изказване на Августин. Понякога обаче 

предхождащите помисли са с похотливо въжделение и наслада: и ако човек даде 

съгласието си, грехът е смъртен; ако ли не, е простим. 

 четем за едного, който се омърсявал 

винаги преди празници, в които трябвало да приеме причастието, та старейшините, 

като установили със сигурност, че причината за това не е в него, постановили да не 

бъде лишаван от причастие: и така демонската измама престанала. 

 По същия начин и телесната причина понякога е без грях: например когато се 

дължи на слабостта на природата, поради която някои и на яве безгрешно изливат 

семето си; или пък когато се дължи на естествен излишък, защото се случва кръвта да е 

в повече и това е без грях, а също в повече да е и семето, което според Философа31 е 

излишък от кръв. Понякога обаче е с грях; например когато се дължи на преизобилно 

ядене или пиене. И този грях също може да е или простим, или смъртен: макар по-често 

смъртният грях да е с оглед на срамните помишления и лесното даване на съгласие с 

тях, нежели с оглед приемането на храна и питие. Затова Григорий пише до епископа 

на англите Августин32

 Така че с оглед причината за омърсяването може да се прецени, дали нощното 

омърсяване възпрепятствува по необходимост приемането на това тайнство. 

, че причастие трябва да се откаже, когато омърсяването е 

вследствие срамни помишления, не обаче и когато е вследствие преизобилно ядене и 

пиене, особено пък ако то е по необходимост. 

 С оглед на благоприличието пък го възпрепятствува в две отношения. Едното е 

налице винаги, именно някаква телесна нечистота, с която, именно поради почитанието 

към тайнството, не бива да пристъпваме към олтара, поради което и желаещите да 

докоснат нещо свято измиват ръцете си; освен ако тази нечистота е постоянна или 

                                                 
30 Collationes, XXII 6. 
31 Aristoteles, De generat. animal., I 19, 726b9. 
32 Gregorius Magnus papa, Registrum, loc. cit; Gratianus, Decretum, I d.6 cn.1. 
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продължително време налична, каквито са проказата, кръвотечението или нещо 

подобно. Другото е брожението на ума, от което следва нощното омърсяване, особено 

когато става със срамни представи. 

 Тази пречка, която е с оглед на благоприличието, следва обаче да се пренебрегва 

при необходимост: например, по думите на Григорий на споменатото място, „когато 

празничният ден го изисква и службата непременно трябва да се извърши, а няма друг 

свещенослужител”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по необходимост човек 

е възпрепятствуван да приеме това тайнство единствено вследствие на смъртен грях: 

ала с оглед на благоприличието може да бъде възпрепятствуван и поради други 

причини, както беше казано. 

 На второто трябва да се отвърне, че съпружеското съвъкупление, ако е без 

грях, сиреч ако е станало заради детераждането или в изпълнение на съпружеския дълг, 

не възпрепятствува приемането на тайнството поради друго, освен, както беше казано, 

поради същото, което важи и за безгрешното нощно омърсяване, именно телесната 

нечистота и разстройството на ума. На основание на което Иероним заявява в 

коментара си върху Матея33

 На третото следва да се отговори, че, както отбелязва Грогорий в 

гореприведеното свое послание до епископа на англите Августин, във Вехтия Завет се 

говори образно за омърсени, а хората на новия закон разбират това духовно. Затова 

въпросните телесни нечистоти, ако са постоянни или дълготрайни, не пречат да се 

приеме това спасително тайнство, както са възпрепятствували достъпа до образните 

тайнства. Ако обаче бързо преминават, както е в случая с нощното омърсяване, това с 

: „Ако докосвалите се до жени не бива да ядат хлябовете на 

предложението (Мат., 12:4; Лука, 6:4), колко по-малко следва да насилват и докосват 

слезлия от небето хляб онези, които малко преди това са прегръщали съпругите си. Ние 

не осъждаме брака: ала е редно да се въздържаме от плътски дела тогава, когато се 

каним да вкусим плътта на Агнеца.” Но тъй като така е с оглед на благоприличието, а 

не по необходимост, Григорий допълва, че на такъв човек следва да бъде оставено сам 

да прецени. „Ако обаче при това му действие е преобладавала не любовта към 

детесъздаването, ами насладата”, на такъв човек трябва да се забрани да пристъпва към 

въпросното тайнство. 

                                                 
33 Cf. Gratianus, Decretum, II causa 33 q.4 cn.1. 
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оглед на благоприличието възпрепятствува приемането на въпросното тайнство в деня, 

в който се е случило. Затова във Второзаконие, 23:10 сл., е речено: „Ако у тебе бъде 

някой нечист от случилото му се през нощта, той трябва да излезе вън от стана и да не 

влиза в стана, а надвечер да умие тялото си с вода.” 

 На четвъртото трябва да се отговори, че макар чрез угризението и изповедта 

да се отмахва петното на провинението, не се премахва телесната нечистота и 

последвалото от омърсяването брожение на ума. 

 На петото пък следва да се отвърне, че сънуването на човекоубийство не води 

до телесна нечистота, нито пък до такова брожение на ума, до каквото води блудството 

поради силата на удоволствието. При все това, ако сънуването на човекоубийство е 

следствие от грях, особено пък смъртен, то въпрепятствува приемането на това 

тайнство поради причината си. 

 

 

Раздел 8. Дали приетите отнапред храна и питие възпрепятствуват 

приемането на това тайнство34

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че приетите отнапред храна и питие 

не възпрепятствуват приемането на това тайнство.      

 1. Наистина, това тайнство било установено от Господа на Тайната вечеря. Ала 

Господ дал тайнството на учениците си „след вечеря”, както е казано у Лука, 22:20, и в 

Първото послание до коринтяните, 11:25. Следователно се оказва, че и след приета 

друга храна е редно да приемем това тайнство. 

 2. Освен това в Посланието до коринтяните, 11:33 сл., е речено: „Кога се 

събирате на вечеря”, сиреч с тялото Господне, „чакайте се един други. Ако пък някой е 

гладен, нека яде вкъщи.” Така излиза, че след като е ял вкъщи, човек може да вкуси в 

църквата тялото Христово. 

 3. Освен това в документите на Картагенския събор, приведени в „Декрета”35

                                                 
34 Cf. S. th., II-II q.147 a.6 ad 2; Sent., IV d.8 q.1 a.4; In I Cor., XI lect.4. 

, 

четем: „Тайнствата на олтара да бъдат отслужвани единствено от постили люде, с 

изключение на деня на годишнината на Тайната вечеря.” Значи поне на този ден 

Христовото тяло може да бъде прието след друга храна. 

35 Gratianus, Decretum, III d.1 cn.49. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXX. За употребата или приемането на това тайнство 

22 

 

http://philosophymedieval.org/  

 4. Освен това приемането на вода, лекарства или на друга храна или питие в 

малко количество, както и останките от храна в устата не нарушават църковните пости 

и не премахват трезвеността, каквато е нужна за почтителното приемане на това 

тайнство. Следователно споменатите неща не възпрепятствуват човека да приеме 

въпросното тайнство. 

 5. Освен това някои хапват и пийват посред нощ, и след като будуват цялата 

нощ, на сутринта приемат тайнството, преди още напълно да са смлели изяденото. Още 

по-малко ще навреди на въздържаността на човека, ако сутринта хапне нещо и после 

към деветия час приеме това тайнство: понеже в този случай разликата във времето е 

дори по-голяма. Следователно, както изглежда, такова приемане отнапред на храна не 

възпрепятствува човека да приеме тайнството. 

 6. Освен това на въпросното тайнство дължим, след като сме го приели, същото 

почитание, както и преди да сме го приели. Но след като го приемем, можем да се 

храним и пием. Значи и преди да го приемем. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в отговорите му до Януарий36

 

: 

„На Светия Дух е угодно поради достойнството на това тайнство Господното тяло да 

влезе в устата на християнина преди другите ястия.” 

 Отговарям с думите, че дадено нещо възпрепятствува приемането на това 

тайнство по два начина. От една страна, само по себе си: например смъртният грях, 

който отхвърля обозначеното чрез въпросното тайнство, както беше казано по-горе. От 

друга страна, поради църковна забрана. Така човеку е забранено да приема това 

тайнство след ядене или пиене, и то поради три причини. Първо, както казва Августин 

на споменатото място, „поради достойнството на това тайнство”: за да попадне то в 

още незамърсената с друга храна или питие уста на човека. Второ, с оглед на 

значението: за да бъде проумяно, че Христос, който е реалността на това тайнство, и 

неговото боголюбие трябва най-напред да се вкоренят в сърцата ни; съгласно реченото 

у Матея, 6:33: „Първом търсете царството на Бога.” Трето, поради опасността от 

повръщане или опиянение, които понякога се случват в резултат на безредно гуляене и 

пиянство; както и апостолът казва в Първото писмо до коринтяните, 11:21: „Един 

остава гладен, а друг се опива.” 

                                                 
36 Ep. LIV 6. 
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 От това общо правило все пак се изключват болните, които следва да бъдат 

причастени дори след хранене, ако предусетим опасността да умрат без последно 

причастие: понеже необходимостта не знае закон. Поради което в „Декрета”37

 

 е казано: 

„Свещеникът трябва тутакси да причасти болния, за да не умре той без причастие.” 

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

в същата книга „това, дето Господ дал въпросното тайнство след като се нахранил, не 

означава, че подобава братята да пристъпват към него след като са обядвали или 

вечеряли, или пък че е редно да го приемат по време на хранене, както правели онези, 

които апостолът укорява и наставлява. Понеже Спасителят, за да покаже ясно 

възвишеността на това тайнство, пожелал да го запечата здраво в сърцата и паметта на 

учениците си. Затова и не предписал по-нататък да бъде приемано в този ред: ами 

предоставил това на апостолите, на които поверил да се разпореждат с църковните 

дела.” 

 На второто трябва да се отговори, че тези думи глосата тълкува така: „Ако 

някой е гладен и няма търпението да изчака останалите, нека хапне у дома си, сиреч да 

се нахрани със земен хляб: но после да не взема причастие.” 

 На третото следва да се отговори, че в тази глава става дума за спазвания 

някога от някои люде обичай тялото Христово на този ден да приемат, представяйки 

един вид Тайната вечеря, и непостилите. Само че сега това е отречено. Защото, както 

казва Августин пак на същото място, „в целия свят се спазва този обичай”, именно 

тялото Христово да приемат постили люде. 

 На четвъртото трябва да се отвърне, че, както беше установено във втората 

част на това съчинение, има два вида постене. Първото е естественото: което 

предпоставя отказ от предварително приемане на каквато и да е храна или питие. 

Такова постене се изисква за въпросното тайнство поради казаното по-горе. Затова след 

приемането на вода или друга храна или питие, както и на лекарство, в колкото и малко 

количество да става, не е позволено да бъде приемано това тайнство. Без значение е, 

дали дадено нещо подхранва или не и дали е взето отделно или с други неща, стига да 

бъде приемано като храна или питие. Ала остатъците от храна в устата, ако бъдат 

случайно преглътнати, не възпрепятствуват приемането на това тайнство: защото се 

поемат не като храна, ами като слюнка. Същото важи и за останките от вода или вино, с 

                                                 
37 Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.93. 
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които се умива устата: стига да не се поглъщат в голямо количество, ами примесени със 

слюнка, което не може да се избегне. Другото е постановеното от Църквата постене за 

изнуряване на плътта. На него не пречат споменатите неща: тъй като те не подхранват 

кой знае колко, ами се вземат по-скоро, за да предизвикат някаква промяна. 

 На петото трябва да се отговори, че думите: „Това тайнство трябва да попадне 

в устата на християнина преди друга храна”, не бива да бъдат разбирани безусловно, 

като отнасящи се за всяко време: защото в такъв случай всеки, който веднъж е ял или 

пил, никога повече не би могъл да приеме това тайнство. Това се отнася по-скоро за 

същия ден. И въпреки че различните хора различно определят началото на деня, едни 

от пладне, други от залез-слънце, трети от полунощ, четвърти пък от изгрев; според 

римската Църква денят начева от полунощ.38

 На шестото пък следва да се отвърне, че при приемането на това тайнство се 

иска най-голяма отдаденост: понеже тогава се постига резултатът от тайнството. Ала 

въпросната отдаденост е възпрепятствувана по-скоро от предходното, нежели от 

следващото я. Затова и е постановено човек да пости по-скоро преди да приеме това 

тайнство, нежели след това. Трябва обаче да мине известно време между приемането на 

тайнството и следващото хранене. Затова при литургията след причастяването се 

отправя благодарствената молитва; и причастилите се изричат частните си молитви. 

Прочее, папа Климент

 Ето защо, ако някой след полунощ вкуси 

някаква храна или питие, не може същия ден да приеме тайнството: ала има право, ако 

е сторил същото преди полунощ. С оглед на това предписание е без значение, дали след 

яденето и пиенето я спал или е смлял храната. Значение има обаче смущението на ума, 

което човеците претърпяват поради недоспиването или нехраносмилането: понеже ако 

те са довели до силен умствен смут, човекът става негоден да приеме това тайнство. 

39

 

 е постановил в съгласие с древните канони: „Ако са приели 

частта от Господнето тяло призори, служителите трябва да постят до шестия час; а ако 

са приели причастието в третия или четвъртия час, трябва да постят до вечерта.” 

Защото в древните времена месата била отслужвана по-рядко и с по-големи 

приготовления. А сега, понеже светите тайнства трябва да бъдат отслужвани по-често, 

не е лесно нещо такова да бъде съблюдавано. Поради което е отменено чрез 

противоположния обичай. 

 
                                                 
38 Decretal. Gregorii IX, I tit.29 c.24; Dig., II tit.12 lege 8. 
39 Cf. Ps.-Clemens I., Ер. 2. 
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Раздел 9. Дали неспособните да се ползуват от разума си трябва да 

приемат това тайнство40

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че неспособните да се ползуват от 

разума си не бива да приемат това тайнство. 

 1. Наистина, човек е редно да пристъпва към това тайнство смирено и с 

предхождащо го себеизпитване: съгласно реченото в Първото послание до 

коринтяните, 11:28: „Нека човек да изпитва себе си, и тогава да яде от хляба и да пие от 

чашата.” Ала това не могат да сторят неспособните да се ползуват от разума си. 

Следователно тям не бива да бъде давано тайнството. 

 2. Освен това сред останалите неспособни да се ползуват от разума си са и 

обсебените, наричани енергумени. Но според Дионисий в „За небесната иерархия”41

 3. Освен това сред останалите неспособни да се ползуват от разума си най-

невинни изглеждат децата. А на деца това тайнство не се предоставя. Следователно 

още по-малко е редно то да бъде давано на другите неспособни да се ползуват от 

разума си. 

 на 

такива не се позволява дори да погледнат това  тайнство. Следователно на 

неспособните да се ползуват от разума си то не бива да бъде давано.  

 

 Противно на това е обаче онова, което четем в документите на събора в Оранж, 

записано в „Декрета”42

 

: „Всяко благочестиво нещо следва да бъде предоставяно на 

безумните.” Така че трябва да им бъде предоставяно и това тайнство, което е именно 

„тайнство на благочестието”. 

 Отговарям с думите, че неспособни да се ползуват от разума си хората могат да 

бъдат по два начина. От една страна, защото слабо се ползуват от него: както незрящ 

назоваваме този, който зле вижда. И тъй като такива са в състояние да проявят някакво 

смирение спрямо това тайнство, то не бива да им бъде отказвано. 

 От друга страна има други, които изобщо не се ползуват от разума си. Те или 

никога не са го правили и са такива по рождение: тям това тайнство не бива да се 

предоставя, тъй като при тях го няма предшествуващото смирение пред него. Или пък 

                                                 
40 Cf. Sent., IV d.9 a.5; d.23 q.2 a.2; In Io., VI lect.7. 
41 Eccl. hier., III 3, 7.  
42 Conc. Araus. (anno 441), cn.13; Gratianus, Decretum, II causa XXVI q.6 cn.7. 
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не винаги са били лишени от разум. Тогава, ако когато са били с ума си, са проявили 

някакво смирение спрямо тайнството, то трябва да им се предостави пред лицето на 

смъртта, освен ако не съществува опасността да го повърнат или изплюят. Затова в 

приведените в „Декрета” документи на Четвъртия Картагенски събор43

 

 четем: „Ако 

болният иска да се покае, но докато повиканият свещеник дойде, болестта го надмогне 

и той онемее или обезумее, нека свидетелствуват онези, които са го чули, и да получи 

покаяние, а ако се сметне, че ще умре скоро, да се помири чрез възлагане на ръце и в 

устата му да бъде поставено причастието.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че неспособните да се 

ползуват от разума си могат да проявяват някаква смиреност спрямо тайнството, 

понякога в настоящето, понякога в миналото. 

 На второто трябва да се отговори, че Дионисий говори на това място за  

некръстените енергумени, у които още не е подтисната силата на демоните, 

властвуваща над тях вследствие първородния грях. Ала за кръстените, измъчвани от 

злите духове, важи същото, което и за останалите безумци. Поради което Касиан44

 На третото пък следва да се отвърне, че едно и също важи за току-що 

родените и за безумните, които никога не са се ползували от разума си. Затова на 

такива не бива да се дават светите тайнства: макар гърците да правят противното, 

позовавайки се на Дионисий, който във втора глава на „За църковната иерархия”

 

заявява: „Не си спомням някога нашите старци да са забранявали светото причастие за 

измъчваните от нечисти духове.” 

45 

твърди, че на кръстените следва да се дава светото причастие, без, прочее, да 

проумяват, че на това място Дионисий говори за кръщаването на възрастните. Това 

обаче не наврежда на живота им, въпреки казаното от Господа у Иоана, 6:53: „Ако не 

ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот”: 

понеже, както пише Августин на Бонифаций46

                                                 
43 Conc. Carthag. IV, c.76; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.8. 

, „в такъв случай всеки вярващ ще става 

причастен”, именно духовно, „на тялото и кръвта Господни, когато в кръщението стане 

член на Христовото тяло”. Ала когато децата започнат в някаква степен да се ползуват 

от разума си, та да проявят смиреността си спрямо това тайнство, то може да им бъде 

предоставено. 

44 Collationes, VII 30. 
45 Eccl. hier., II 2, 7. 
46 Cf. Ps.-Beda Venerabilis, In I Cor., 10:17; Gratianus, Decretum, III d.4 cn.131. 
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Раздел 10. Дали това тайнство трябва да бъде приемано 

ежедневно47

 

 

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

приема ежедневно. 

 1. Наистина, подобно на кръщението и това тайнство представя Господнето 

страдание. Ала не бива да се кръщаваме многократно, ами само веднъж, понеже 

„Христос веднъж” само „пострада за греховете ни”, както е казано в Първото послание 

на Петра, 3:18. Следователно, както изглежда, не е редно това тайнство да бъде 

приемано ежедневно. 

 2. Освен това истината трябва да съответствува на образа. Ала пасхалното агне, 

което е с предимство образът за това тайнство, както беше казано по-горе, се ядяло 

само веднъж в годината. И Църквата само веднъж в годината празнува Христовото 

страдание, припомняно от това тайнство. Оказва се, следователно, че то не бива да бъде 

приемано ежедневно, ами само веднъж в годината. 

 3. Освен това тъкмо на това тайнство, в което се съдържа целият Христос, 

дължим най-голямо почитание. Почтителността обаче изисква човек да се въздържа от 

това тайнство: поради което и е похвален стотникът, който рекъл у Матея, 8:8: 

„Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми”; и Петър, който рекъл у Лука, 

5:8: „Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек.” Следователно не е 

похвално човек ежедневно да приема това тайнство. 

 4. Освен това, ако беше похвално по-често да се приема въпросното тайнство, то 

колкото по-често го приемаме, толкова повече трябва да бъдем хвалени. А по-често би 

било човек неколкократно на ден да приема това тайнство. Значи би било похвално 

човек няколко пъти на ден да се причастява. Което обаче не е обичайно за Църквата. 

Следователно не е похвално човек ежедневно да приема това тайнство. 

 5. Освен това с установленията си Църквата цели да бъде полезна за вярващите. 

А според църковното постановление вярващите са длъжни да се причастяват само 

веднъж в годината: поради което и по повод покаянието и опрощението е казано48

                                                 
47 Cf. Sent., IV d.12 q.3 a.1; In I Cor., XI lect.7. 

: 

„Всеки вярващ и всяка вярваща да приема почтително светото причастие поне на 

48 Decretal. Gregorii IX, V tit.38 c.12. 
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Пасха, освен ако собственият му свещеник не го посъветва поради някаква разумна 

причина временно да се въздържи от приемането му.” Следователно не е похвално 

ежедневно да се приема това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин49

 

: „Това е хлябът насъщен: 

приемай го всеки ден, та всеки ден да ти помага.” 

 Отговарям с думите, че по отношение употребата на това тайнство могат да 

бъдат съобразени две неща. Едното е откъм самото тайнство, чиято сила е спасителна 

за човеците. Затова е полезно то да бъде приемано всеки ден, та човек всеки ден да 

получава плода му. Поради което Амвросий казва в „За тайнствата”50

 От друга страна редно е да се вземе предвид и приемащият го, от когото се иска 

да пристъпва към това тайнство с голяма почит и отдаденост. Ето защо, ако се намери 

такъв, който всеки ден е готов на това, похвално е всеки ден да го приема. Затова 

Августин, след като казва: „Приемай го всеки ден, та всеки ден да ти помага”, добавя: 

„Живей така, щото всеки ден да го заслужаваш.” Но тъй като в повечето случаи у 

мнозина това отдаване се натъква на множество пречки, поради телесно или душевно 

неразположение, то не е полезно за всички люде да приемат това тайнство ежедневно, 

ами трябва да го правят само когато човек е готов за това. Затова в книгата „За 

църковните учения”

: „Ако колчем се 

пролее кръвта Христова, тя за опрощение на греховете ни се пролива, то аз, който 

винаги съгрешавам, трябва винаги да я приемам, трябва винаги да се лекувам с нея.” 

51

 

 е казано: „Всекидневното приемане на причастието нито 

похвалвам, нито упреквам.” 

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

кръщение човек наподобява смъртта на Христа, приемайки в себе си неговия печат: и 

тъй като Христос веднъж е умрял, човек трябва да се кръсти само веднъж. А чрез това 

тайнство човек приема не печата на Христа, ами самия Христос, чиято сила остава 

вовеки: и затова според Посланието до евреите, 10:14, „чрез едно само принасяне Той 

направи освещаваните съвършени завинаги”. И тъй като човек всеки ден има нужда от 

спасителната Христова сила, похвално е всеки ден да приема това тайнство. Освен това 

                                                 
49 Serm. suppos., LXXXIV.  
50 De sacramentis, IV 6. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., d.2 cn.14. 
51 Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 53. 
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кръщението е най-вече духовно възраждане, поради което човек, както веднъж се 

ражда по плът, така трябва и веднъж да се възроди духовно чрез кръщението: както 

отбелязва и Августин52 по повод реченото у Иоана, 3:4: „Как може човек, бидейки стар, 

да се роди?” А това тайнство е духовна храна: поради което, както телесната храна се 

приема всеки ден, така е похвално да бъде ежедневно приемано и това тайнство. Затова 

у Лука, 11:3, Господ ни учи да се молим така: „Насъщния ни хляб давай ни всеки ден”, 

което Августин53

 На второто трябва да се отвърне, че пасхалното агне е било най-вече образ на 

това тайнство, що се отнася до страданието на Христа, представено чрез въпросното 

тайнство. Та то се приемало само веднъж в годината, тъй като Христос веднъж е умрял. 

Поради това и Църквата веднъж в годината чествува паметта за Христовото страдание. 

А в това тайнство ни се припомня страданието Христово чрез храната, която всеки ден 

се приема. И затова знак за него е манната, която била давана всеки ден на народа в 

пустинята (Изх., 16:12). 

 тълкува по следния начин: „Ако приемаш всеки ден” това тайнство, 

„всеки ден за теб ще е днес, всеки ден за теб ще възкръсва Христос; понеже днес е, 

когато възкръсва Христос.” 

 На третото следва да се отговори, че при почитането на това тайнство страхът 

е примесен с любов: поради което благоговейният страх пред Бога се нарича синовен 

страх, както беше казано във втората част на това съчинение. Защото любовта поражда 

желанието да го приемем: от страха се надига почтителното смирение. Затова и едното, 

и другото са свързани с почитането на това тайнство, както когато го приемаме всеки 

ден, така и когато понякога се въздържаме. Затова Августин54

                                                 
52 In Io., tr.11. 

 казва: „Ако някой рече, 

че причастието не бива да се приема всеки ден, а друг твърди, че, напротив, така трябва 

да става: нека всеки постъпва така, както благочестиво съгласно с вярата смята, че 

трябва да се постъпи. Защото Захей и стотникът не си противоречили, когато единият 

от тях с радост приел Господа, пък другият рекъл: „Не съм достоен да влезеш под 

покрива ми”; тъй като и двамата почели Спасителя, макар и не по един и същ начин.” 

Но любовта и надеждата, към които винаги ни призовава Писанието, стоят по-горе от 

страха: затова когато Петър рекъл: „Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен 

човек”, Иисус отвърнал: „Не бой се.” 

53 Serm. suppos., LXXXIV. 
54 Еp. LIV 3. 
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 На четвъртото трябва да се отговори, че тъй като Господ е рекъл у Лука, 11:3: 

„Насъщния ни хляб давай ни всеки ден”, причастието не бива да се взима много пъти 

през деня: та чрез еднократното причастяване за деня да бъде представена 

еднократността на Христовото страдание. 

 На петото пък следва да се отвърне, че в различните си състояния Църквата е 

издавала различни постановления. Наистина, в началната Църква, когато посветеността 

на християнската вяра била по-голяма, било постановено вярващите да се причастяват 

всеки ден. Поради което папа Анаклет55 заявява: „Като свърши освещаването, всички, 

които не желаят да отпаднат от пределите на Църквата, трябва да се причастят: защото 

така са постановили апостолите и към това се придържа светата Римска Църква.” По-

късно, когато жарта на вярата поотслабнала, папа Фабиан56 отстъпил, „ако не по-често, 

то поне три пъти годишно всички да се причастяват, именно на Пасха, на Петдесетница 

и на Рождество Христово”. И папа Сотер казва, че трябва да се причастяваме на Бъдни 

вечер, което се съдържа и в „Декрета”. 57 След това, тъй като беззаконието се умножило 

и у мнозина изстинала любовта (срв. Мат., 24:12), папа Инокентий III.58

 

 постановил 

вярващите да се причастяват „поне веднъж годишно”, именно „на Пасха”. Книгата „За 

църковните учения”, прочее, съветва на споменатото място „да се причастяваме всяка 

неделя”. 

 

Раздел 11. Дали е позволено изобщо да не се причастяваме59

 

 

 На единадесет място се постъпва тъй. Изглежда, че е позволено изобщо да не 

се причастяваме. 

 1. Наистина, стотникът е похвален за реченото от него у Матея, 8:8: „Господи, аз 

не съм достоен да влезеш под покрива ми.” А с него е съпоставен онзи, който смята, че 

е редно да се въздържи от причастие, както беше казано. Та тъй като не четем Христос 

да е влязъл някога в дома му, изглежда да е позволено някой през целия си живот да се 

въздържа от причастяване. 

                                                 
55 Ep. 1; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.10. 
56 Cf. Conc. Turon. III (anno 813), cn.50; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.16.  
57 Cf. Conc. Cabilon. II, (anno 813), cn.47; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.17.  
58 Cf. Conc. Lateran. IV, c.21; Decretal. Gregorii IX, V tit.38 c.12. 
59 Cf. Sent., IV d.12 q.3 a.2; In Io., VI lect.7. 
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 2. Освен това всекиму е позволено да се въздържа от онова, което не е 

необходимо за спасението. Но това тайнство не е необходимо за спасението, както 

беше казано по-горе. Следователно позволено е изобщо да не се приема това тайнство. 

 3. Освен това грешниците не са длъжни да се причастяват: поради което след 

като казва, че всички трябва да се причастят три пъти в годината, папа Фабиан добавя: 

„освен ако някому не попречат сторените от него големи престъпления”. Та ако 

безгрешните бъдат задължени да се причастявят, излиза, че в по-добро положение са 

грешниците, нежели праведниците: което е неподобаващо. Следователно се оказва, че и 

праведните е позволено да не се причастяват. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Иоана, 6:53: „Ако не ядете 

плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, това тайнство може да бъде 

приемано по два начина, именно духовно и като тайнство. Очевидно е обаче, че всички 

са задължени поне духовно да го вкусят: тъй като това означава да се въплътят в 

Христа, както беше казано по-горе. Ала духовното вкусване включва обета или 

желанието за приемане на това тайнство, както беше казано по-горе. Поради което без 

обета за приемането му въпросното тайнство няма как да е спасително за човека. Но 

този обет би бил напразен, ако не се изпълни при удобен случай. Затова е очевидно, че 

човек е длъжен да приема това тайнство, при това не само по църковно постановление, 

ами и по Господне нареждане, съгласно казаното в двадесет и шеста глава на Матея60

 

: 

„Това правете за Мой спомен.” А Църквата на свой ред е установила кога да се 

изпълнява Христовото предписание. 

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

Григорий61

 На второто трябва да се отговори, че това тайнство не е необходимо за 

спасението толкова, колкото кръщението, ала когато става дума за деца, които могат да 

 „истинското смирение е, когато човек не упорствува да отхвърля 

предписаното му като полезно за него”. Затова не може да бъде похвално смирението, 

ако човек се въздържа от причастяване противно на Христовото и църковното 

предписание. Защото на стотника не било предписано да приеме Христа в дома си. 

                                                 
60 Всъщност у Лука, 22:19 и в 1. Кор., 11:24.  
61 Gregorius Magnus papa, Pastoral., I 6. 
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бъдат спасени без него, не обаче и без тайнството кръщение. Що се отнася обаче до 

възрастните, необходими са и двете тайнства. 

 На третото пък следва да се отвърне, че грешниците претърпяват голяма 

вреда, когато им бъде отказано приемането на това тайнство: така че положението им 

не е по-добро. И макар че, оставайки в греха, те не са извинени поради това за 

престъпването на предписанието, то покаялият се, който по думите на папа Инокентий 

на споменатото място „се въздържа по съвет на свещеника си”, бива извинен. 

 

 

Раздел 12. Дали е позволено да се приема Господнето тяло без 

кръвта62

 

 

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че не бива да се приема 

Господнето тяло без кръвта. 

 1. Наистина, в „Декрета” са приведени следните думи на папа Геласий63

 2. Освен това съвършенството на това тайнство се състои в яденето на тялото и 

пиенето на кръвта, както беше установено по-горе. Та ако бъде прието тялото без 

кръвта, тайнството би било несъвършено. Което е някакво светотатство. Затова на 

същото място папа Геласий добавя: „понеже разделянето на едно и същото тайнство не 

може да стане без огромно светотатство”. 

: 

„Научихме, че някои приемат единствено тялото от светото причастие, а се въздържат 

от чашата със светата кръв. Тези люде, не зная от какво суеверие подучени да 

постъпват така, трябва без съмнение или да приемат цялото тайнство, или да се откажат 

от цялото.” Следователно не е позволено да се приема Христовото тяло без кръвта. 

 3. Освен това въпросното тайнство се отслужва в памет на Господнето 

страдание, както беше установено по-горе, и се приема за спасение на душата. Ала 

страданието на Христа намира по-пълен израз в кръвта, нежели в тялото: а пък и кръв 

се принася за спасението на душата, както беше установено по-горе. Следователно 

човек би трябвало да се въздържа по-скоро от приемането на тялото, нежели от 

приемането на кръвта. Следователно пристъпващите към това тайнство не бива да 

приемат тялото без кръвта Христова. 

 
                                                 
62 Cf. Sent., IV d.12 q.3 a.2; In Io., VI lect.7. 
63 Gelasius I. papa. Ep. 37; Gratianus, Decretum, loc. cit. cn.12. 
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  Противно на това е обаче, дето в много църкви е обичайно на причастявания 

народ да се дава Христовото тяло, не обаче и кръвта. 

 

 Отговарям с думите, че относно употребата на това тайнство могат да бъдат 

разглеждани две неща: едното откъм самото тайнство; другото откъм приемащите го. 

От гледна точка на самото тайнство подобава да се приемат и двете, сиреч и тялото, и 

кръвта: понеже в двете се състои съвършенството на тайнството. И тъй като работа на 

свещенослужителя е да освети и приготви въпросното тайнство, той не бива никога да 

приема Христовото тяло без кръвта. 

 Откъм приемащите го пък се изисква върховна почтителност и предпазливост, за 

да не се случи нещо, което да стори неправда на това толкова важно тайнство. А това 

може да се случи най-вече при приемането на кръвта, при което, ако бъде направено 

невнимателно, лесна може да бъде излята кръв. И тъй като с нарастването на 

християнския народ и присъствието сред него на старци, младежи и деца, някои от 

които не са толкова сръчни, та да спазват дължимата предпазливост по отношение 

употребата на това тайнство, съвсем прозорливо в някои църкви се прави така, щото на 

народа не се дава кръвта, ами само свещеникът я приема. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че папа Геласий говори за 

свещенослужителите, които освещават цялото тайнство и затова трябва да се причастят 

с цялото. Защото в документите на събора в Толедо64

На второто трябва да се отговори, че съвършенството на това тайнство не е в 

употребата от страна на вярващите, ами в освещаването на материята. Затова с нищо не 

нарушава съвършенството на тайнството това, дето народът приема тялото без кръвта, 

стига само освещаващият го свещенослужител да приема и двете. 

 e казано: „Що за 

жертвоприношение е това, в което не се знае дали и принасящият участвува?”  

На третото пък следва да се отвърне, че представянето на Господнето 

страдание става при самото освещаване на тайнството, където тялото не бива да бъде 

осветено без кръвта. Народът обаче може да приеме тялото без кръвта: от което не 

следва никаква щета. Понеже свещенослужителят принася и приема кръвта от името на 

всички: а и в двата вида се съдържа целият Христос, както беше установено по-горе. 

  

                                                 
64 Conc. Toletan. XII (anno 681), c.5; Gratianus, Decretum, loc. cit. cn.11. 
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