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ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ОБРЯДА НА ТОВА ТАЙНСТВО 

 

 Остава да разгледаме обряда на това тайнство.  

 Относно него се пита за шест неща: 

 Първо, дали при отслужването на това тайнство се принася в жертва Христос. 

 Второ, за времето на отслужването му. 

 Трето, за мястото и останалите неща, отнасящи се до снаряжението за това 

отслужване. 

 Четвърто, за изричаното при отслужването на това тайнство. 

 Пето, за нещата, които стават при отслужването на това тайнство. 

 Шесто, за недостатъците, които спохождат отслужването на това тайнство. 

 

 

 

Раздел 1. Дали при отслужването на това тайнство се принася в 

жертва Христос1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че при отслужването на това тайнство не се принася в 

жертва Христос. 

 1. Наистина, в Посланието до евреите, 10:14, е речено, че Христос „чрез едно 

само принасяне направи освещаваните съвършени завинаги”. Но въпросното принасяне 

е тъкмо принасянето му в жертва. Следователно Христос не бива принесен в жертва 

при отслужването на това тайнство. 

 2. Освен това жертвоприношението на Христа е станало на кръста, на който 

„предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание”, както е речено в 

Посланието до ефесяните, 5:2. Ала при отслужването на това тайнство Христос не бива 

разпнат. Следователно и не бива принесен в жертва. 

 3. Освен това, както отбелязва Августин в четвърта книга на „За Троицата”2

                                                 
1 Cf. S. th., III q.22 a.3 ad 2; q.73 a.4; Sent., IV d.12 expos. text.; In Heb., X lect.1. 

, при 

жертвоприношението на Христа един и същ е свещеникът и жертвата. При 

2 De Trinitate, IV 14. 
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отслужването на това тайнство обаче не е така. Следователно то не е принасяне в 

жертва на Христа. 

 

 Противно на това е обаче казаното отново от Августин в едно негово 

послание3

 

: „Веднъж е принесен в жертва Христос сам по себе си, но всеки ден бива 

принасян в тайнството.” 

 Отговарям с думите, че поради две основания назоваваме отслужването на това 

тайнство принасяне в жертва на Христа. Първото е, че, както казва Августин в 

посланието си до Симплициан4, „образите обикновено получават названията на нещата, 

чиито образи са: например, когато гледаме изрисувано табло или стена, казваме: този е 

Цицерон, този е Салустий”. Ала отслужването на това тайнство, както беше казано по-

горе, е един вид образ, представящ страданието на Христа, което е истинско 

жертвоприношение. Затова Амвросий заявява по повод Посланието до евреите5

 Второто основание е резултатът от страданието: понеже чрез това тайнство 

ставаме причастни на плода от Господнето страдание. Затова в молитвата за деветата 

неделя след Петдесетница изричаме: „Колчем със службата си припомняме тази 

жертва, толкова пъти се върши делото на изкуплението ни.” 

: „В 

Христа веднъж е принесена жертвата за вековечното ни спасение. Какво да сторим пък 

ние? Не ли всеки ден да принасяме в памет на неговата смърт?” 

 От гледна точка на първото, следователно, може да се каже, че Христос е 

принесен в жертва и образно във Вехтия Завет: поради което в Откровението на Иоана, 

13:8, е речено: „Техните имена не са написани в книгата на живота на Агнеца, заклан от 

създание-мира.” От гледна точка на второто обаче собствено присъщо на това тайнство 

е, дето при отслужването му се принася в жертва Христос. 

 

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

същото място Амвросий, „една е жертвата”, която Христос е принесъл и ние 

принасяме, „а не много, тъй като само веднъж Христос се е жертвувал, а това 

жертвоприношение е пример за другото. Защото както едно е принасяното тяло, а не 

много, така едно е и жертвоприношението.” 

                                                 
3 Ep. XСVIII; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.52. 
4 Ad Simplicianum, II 3. 
5 Ps.-Ambrosius, In Heb., 10; Gratianus, loc. cit., cn.53. 
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 На второто трябва да се отговори, че както отслужването на това тайнство 

образно представя Христовото страдание, така олтарът представя кръста, на който 

Христос в собствения си вид бил принесен в жертва. 

 На третото пък следва да се отвърне, че на същото основание и 

свещенослужителят носи образа на Христа, от името и по силата на когото произнася 

думите за освещаване, както става ясно от казаното по-горе. Така че в някакъв смисъл 

един и същ е свещенослужителят и жертвата. 

 

 

Раздел 2. Дали подобаващо е определено времето за отслужването 

на това тайнство6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че времето за отслужването на това 

тайнство не е подобаващо определено. 

 1. Наистина, това тайнство припомня Господнето страдание, както беше казано. 

Но Църквата го припомня веднъж в годината: понеже Августин7

 2. Освен това страданието Христово се припомня от Църквата в петъка преди 

Пасха, а не на Рождество. Та щом това тайнство припомня Господнето страдание, не 

изглежда подобаващо то да бъде отслужвано трикратно на Рождество, а на Разпети 

петък да бъде изцяло пропускано. 

 казва: „Нима колкото 

пъти празнуваме Пасха, толкова пъти бива убит Христос? При все това годишнината 

припомня случилото се някога и по този начин ни кара да се вълнуваме, все едно 

виждаме Господа на кръста.” Следователно това тайнство следва да се отслужва само 

веднъж в годината. 

 3. Освен това при отслужването на това тайнство Църквата трябва да наподобява 

установеното от Христа. Ала Христос осветил това тайнство, когато се свечерило. 

Следователно то е редно да бъде отслужвано именно в този час. 

 4. Освен това, както свидетелствува „Декретът”, папа Лъв пише до епископа на 

Александрия Диоскор8

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.13 q.1 a.2. 

, че „литургии следва да се отслужват в първата част на деня”. 

Ала денят започва в полунощ, както беше казано по-горе. Следователно и след 

полунощ е позволено да се отслужват. 

7 Enarr. in Ps., XXI 2.  
8 Leo I. papa, Ep. IX 2; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.51. 
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 5. Освен това в споменатата по-горе молитва се казва: „Молим те, Господи, 

позволи ни често да присъствуваме на Твоите тайнства.” Но по-често е, ако 

свещенослужителят отслужва няколко пъти на ден. Следователно нему очевидно не 

бива да се забранява да постъпва така. 

 

 Противно на това е обаче, дето Църквата спазва съобразно канона тъкмо този 

обичай. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, при отслужването на това тайнство 

се вземат предвид и представянето на Господнето страдание, и причастността към 

плода му. С оглед и на двете е трябвало да бъде определено пригодно за отслужването 

на въпросното тайнство време. Защото от плода на Господнето страдание се нуждаем 

всеки ден поради всекидневните ни недостатъци, поради което и в Църквата всеки ден 

редовно се поднася това тайнство. Затова у Лука, 11:3, Господ ни учи да се молим така: 

„Насъщния ни хляб давай ни всеки ден”, което Августин в „За словата Господни”9

 

 

тълкува по следния начин: „Ако този хляб е насъщен, защо го приемаш чак след 

година, както гърците на изток имат обичая да правят? Всеки ден приемай това, което 

всеки ден ти помага.” А тъй като Господнето страдание било от третия до деветия час, 

въпросното тайнство се отслужва тържествено в Църквата тъкмо през тази част на деня. 

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

припомня страданието на Христа от гледна точка на резултата от него за вярващите. А 

във времето на самото страдание се припомня единствено онова, което е станало с 

главата ни. А то е станало само веднъж: докато вярващите получават всеки ден плода 

на Господнето страдание. Затова то бива припомняно само веднъж в годината: а това 

тайнство се приема всеки ден, както заради плода му, така и за да го помним 

постоянно. 

 На второто следва да се отговори, че образът изчезва, когато дойде истината. А 

това тайнство е образ и пример за Господнето страдание, както беше казано. Ето защо в 

деня, когато страданието на Господа се припомня като реално изтърпяно, не се 

освещава тържествено това тайнство. Ала за да не бъде Църквата лишена и в този ден 

от плода на страданието чрез това тайнство, Христовото тяло се запазва от предишния 

                                                 
9 Cf. Serm. suppos., 84. 
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ден, за да бъде прието тогава. Не обаче и кръвта, поради опасността: а и защото 

специално кръвта е образ на Господнето страдание, както беше казано по-горе. И не е 

вярно това, което твърдят някои10

 На третото трябва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, Христос 

пожелал да предаде това тайнство на учениците си накрая, за да се отпечата то по-

здраво в сърцата им. Затова го осветил и го предал на учениците си след вечеря и в края 

на деня. Ние обаче го отслужваме в часа на Господнето страдание: в празничните дни в 

третия час, когато бил разпнат и похулен от иудеите, както е речено у Марка, 15:25 сл, 

и когато Светият Дух се спуснал над учениците му (Деян., 2:15); в непразнични дни в 

шестия час, когато бил разпнат от ръцете на войниците, както е писано у Иоана, 19:14; 

а в дни на пости в деветия час, когато според Матея, 27:50, „извика с висок глас и 

изпусна дух”. Може обаче и да се закъснее, особено ако трябва да се ръкополагат 

свещеници, най-вече в Светата събота; било поради продължителността на службата; 

било защото ръкополагането е редно да става в неделя, както е казано в „Декрета”.

, а именно, че когато част от Христовото тяло бъде 

потопена във вино, то се превръща на кръв. Защото това не може да стане по друг 

начин, освен чрез освещаване с дължимата словесна формула. На Рождество пък се 

отслужват три литургии поради тройното раждане на Христа. Едното от тях е вечно: то 

е скрито за нас. Затова едната меса се изпълнява нощем: и във въведението й се казва: 

„Господ ми каза: Ти си Мой Син, днес Те родих.” Другото е във времето, ала духовно: 

чрез него Христос „като зорница изгрява в сърцата ни”, както е речено във Второто 

послание на Петра, 1:19. Третото е раждането на Христос по плът във времето, при 

което той се явява зримо пред нас от девичата утроба в плът. Затова третата меса се 

изпълнява на светло: а във въведението й се казва: „Дете ни се роди.” Макар да може да 

се каже и обратното, а именно, че вечното раждане само по себе си е на светло: поради 

което при благовещението по време на третата литургия се споменава вечното раждане. 

Казано буквално, раждането му по плът пък е станало през нощта, като знак за това, че 

е дошъл в мрака на нашето безсилие: поради което в нощната литургия се благовести за 

телесното раждане на Христа. Така и в други дни, в които следва да се припомнят или 

измолят множество Христови благодеяния, се отслужват повече литургии: например 

една за празника, друга за постите или за мъртвите. 

11

                                                 
10 Cf. Mabillonius, In ord. Rom. commen. praevium, 12 sq. (PL 78, 893 sqq.). 

 

11 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.75 c.4. 
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При необходимост литургиите могат да бъдат отслужвани и в първата част на деня, 

както е отбелязано пак там.12

 На четвъртото трябва да се отговори, че по правило литургията следва да се 

отслужва през деня, а не нощем: понеже в това тайнство присъствува самият Христос, 

който казва у Иоана, 9:4 сл.: „Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, 

докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, 

светлина съм на света.” Само че за начало на деня се взема не среднощният час; не и 

изгревът, когато над земята се появява слънчевият диск; ами зазоряването. Защото 

тогава, както се смята, изгрява слънцето, доколкото става видна светлината на лъчите 

му. Затова у Марка, 16:2, е казано, че жените дошли при гроба „след изгрев-слънце”; 

докато у Иоана, 20:1, се твърди, че дошли при гроба „докле още беше тъмно”; така поне 

разрешава противоречието Августин в „За съгласието между евангелистите”.

  

13 

Специално на Рождество литургия се отслужва през нощта, понеже Господ е роден 

през нощта: както е уточнено в „Декрета”.14

 На петото пък следва да се отвърне, че отново според „Декрета”, който на 

същото място привежда думите на папа Александър II., „достатъчно е 

свещенослужителят да отслужва една литургия на ден: защото Христос веднъж е 

страдал и е откупил целия свят: и е много щастлив този, който може да отслужи една 

литургия. Някои обаче отслужват една за мъртвите и друга за деня, ако това е 

необходимо. Във всеки случай аз смятам, че онези, които за пари или за хорска похвала 

отслужват повече литургии на ден, няма как да избегнат проклятието. А в декреталия 

на папа Григорий IX.

 А също и в Светата събота около началото 

на нощта: понеже Господ възкръснал през нощта, сиреч докато още било тъмно, преди 

да изгрее ясно слънцето. 

15

 

 са приведени думите на Инокентий III., че „с изключение на 

Рождество Господне, ако няма някаква специална необходимост, е достатъчно 

свещенослужителят да отслужва една само литургия на ден”. 

 

 

                                                 
12 Ibid., d.1 c.51. 
13 De consensu evang., III 24.  
14 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.1 c.48. 
15 Decretal. Gregorii IX, III tit.41 c.3. 
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Раздел 3. Дали това тайнство трябва да се отслужва под покрив и 

със свещена утвар16

 

 

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

да се отслужва под покрив и със свещена утвар. 

 1. Наистина, това тайнство представя Господнето страдание. Ала Христос е 

страдал не под покрив, ами извън градските порти: съгласно реченото в Посланието до 

евреите, 13:12: „Иисус, за да освети човеците с кръвта Си, пострада вън от градските 

порти.” Следователно се оказва, че това тайнство следва да се отслужва не под покрив, 

ами под открито небе. 

 2. Освен това с отслужването на това тайнство Църквата трябва да наподобява 

обичайното поведение на Христа и апостолите. Но домът, в който първоначално 

Христос извършил това тайнство, не бил осветен: ами това станало в обикновена 

трапезария, приготвена от домовладиката, както четем у Лука, 22:11 сл. В Деянията на 

апостолите, 2:46, също четем, че апостолите „престояваха в храма и, преломявайки по 

къщите хляб, хранеха се с весело сърце”. Следователно и сега домовете, в които се 

отслужва това тайнство, няма защо да са осветени. 

 3. Освен това нищо не бива да става напразно в ръководената от Светия Дух 

Църква. Ала напразно изглежда освещаването на църквата, олтара и други 

неодушевени неща, които не са в състояние да придобиват благодат или духовна сила. 

Следователно не подобава на Църквата да извършва такива освещавания. 

 4. Освен това единствено божествените дела следва да бъдат припомняни 

тържествено: съгласно реченото в Псалома, 91:5: „Възхищавам се от делата на Твоите 

ръце.” А освещаването на църквата или олтара е човешко дело: както на чашата, 

служителя и други подобни. Но тези освещавания не се припомнят тържествено в 

Църквата. Следователно и освещението на църковния храм или олтара също не бива да 

става тържествено. 

 5. Освен това истината трябва да отговаря на образа. Ала във Вехтия Завет, 

който носи образа на Новия, олтарът не се правел от дялани камъни: защото в Изход, 

20:24 сл., е казано: „Направи ми жертвеник от пръст. Ако ли Ми направиш жертвеник 

от камъни, не го зидай от дялани.” Пак там, 27:1 сл., пък е наредено да се направи 

„жертвеник от камък ситим”, обкован „с мед” или „със злато”, както е в двадесет и пета 

                                                 
16 Cf. Sent., IV d.13 q.1 a.2; d.24 q.2 a.2 ad 9. 
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глава на Изход. Следователно неподобаващо се оказва, дето в Църквата олтарът се 

изработва само от камъни. 

 6. Освен това чашата с подноса за нафората представя гроба Христов. Който бил 

изсечен в скала, както четем в Евангелията (Мат., 17:60; Марк., 15:46; Лука, 23:53). 

Следователно чашата трябва да бъде изработена от камък, а не само от сребро, злато 

или от смес на сребро с олово.  

 7. Освен това, както златото е най-драгоценно сред материите за свещените 

съдове, така коприненият плат е най-скъпоценен сред останалите платове. 

Следователно, както чашата се изработва от злато, така олтарната покривка трябва да 

бъде от коприна, а не единствено от лен. 

 8. Освен това разпореждането и уредбата на тайнствата е работа на служителите 

на Църквата, както разпореждането с временните неща е подвластно на наредбите на 

светските князе: поради което апостолът казва в Първото послание до коринтяните, 4:1: 

„Нека всякой човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните 

Божии.” Но ако нещо при разпореждането с временните неща стане противно на 

постановленията на князете, то се смята за недействително. Значи, ако казаното е по 

подобаващ начин постановено от служителите на Църквата, без него очевидно 

тайнството не може да бъде извършено. Тогава обаче излиза, че Христовите думи не са 

достатъчни за извършването на това тайнство: което е нелепо. Следователно, както 

изглежда, не е подобавало да бъдат постановявани такива неща относно отслужването 

на тайнството. 

 

 Противно на това е обаче, дето постановеното от Църквата е разпоредено от 

самия Христос, който казва у Матея, 18:20: „Дето са двама или трима събрани в Мое 

име, там съм Аз посред тях.” 

 

 Отговарям с думите, че относно обстоятелствата на това тайнство трябва да се 

имат предвид две неща: едното се отнася до представянето на стореното при 

Господнето страдание; другото се отнася до почитанието на това тайнство, в което 

Христос се съдържа наистина, а не само образно. Затова и се освещават нещата, 

използувани при това тайнство: било от почит към тайнството; било за да бъде 

представен резултатът от светостта, произлизащ от Христовото страдание, съгласно 

реченото в Посланието до евреите, 13:12: „Иисус, за да освети човеците с кръвта Си”, и 

т.н. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по правило това 

тайнство следва да се отслужва в дома, чрез който е обозначена Църквата, съгласно 

реченото в Първото послание до Тимотея, 3:15: „Да знаеш, как трябва да постъпваш в 

Божия дом, който е църква на живия Бог.” Защото „извън Църквата е неуместно 

истинското пожертвувание”, както казва Августин.17 И тъй като Църквата не бивало да 

остане затворена в границите на иудейския народ, ами трябвало да бъде вкоренена в 

целия свят, страданието на Христа се ознаменувало не вътре в иудейския град, ами на 

открито, та така целият свят да има за свой дом Христовото страдание. При все това в 

„Декрета”18

 На второто трябва да се отговори, че доколкото домът, в който се отслужва 

това тайнство, обозначава Църквата, поради което и названието му е „църква”, той 

подобава да бъде осветен: било за да бъде представена осветеността, придобита от 

Църквата чрез Христовото страдание; било за да бъде обозначена светостта, която се 

изисква от людете, приемащи това тайнство. Чрез олтара пък се обозначава самият 

Христос, за когото апостолът казва в Посланието до евреите, 13:15: „Чрез Него 

принасяме Богу хвалебна жертва.” Затова освещаването на олтара обозначава светостта 

на Христа, за която у Лука, 1:35, е речено: „Светото, Което ще се роди от тебе, ще се 

нарече Син Божий.” Поради което в „Декрета”

 е заявено: „Ако по пътя няма църква, допускаме тържествените литургии 

да се отслужват на открито или в палатка, стига само да е налична осветена маса и 

другите необходими за службата неща.” 

19 е казано: „Олтарите било редно да се 

освещават не само чрез миросване, ами и чрез свещеническа благословия.” Ето защо по 

правило това тайнство трябва да се отслужва единствено в осветени домове. Затова пак 

в „Декрета”20 е писано: „Никой свещеник да не посмява да отслужва литургия другаде, 

освен в осветени от епископ места.” И тъй като нито езичниците, нито другите 

неверници са от Църквата, пак на същото място21

                                                 
17 Cf. Prosperius Aquitanus, Sent., 15. 

 четем: „Не бива да се освещава 

църква, в която са погребани труповете на неверници: ами ако тя се стори пригодна за 

освещаване, телата трябва да се изхвърлят, стените и гредите на това място да се 

изстържат и тя да бъде престроена. Ако пък предварително е била осветена, позволено 

е в нея да се отслужват литургии: стига само в нея да са погребани вярващи.” При 

18 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.1 c.30. 
19 Ibid., d.1 cn.32. 
20 Ibid., d.1 cn.15. 
21 Ibid., cn.28. 
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необходимост обаче това тайнство може да се извършва и в неосветени или осквернени 

домове: само че със съгласието на епископ. Затова в същия раздел на „Декрета”22 

четем: „Определяме литургии да бъдат отслужвани не където и да е, а единствено в 

осветени от епископ места или там, където той е позволил.” Във всеки случай не и там, 

където няма преносим осветен олтар: поради което и пак там23 четем: „Ако църквите са 

опустошени или изгорени, позволяваме литургиите да бъдат отслужвани в параклиси с 

осветена олтарна маса.” Защото, доколкото светостта на Христа е извор на цялата 

църковна святост, при необходимост за извършването на това тайнство е достатъчен 

осветеният олтар. Поради което и църквата никога не се освещава без олтара; докато 

понякога олтарът се освещава без църквата заедно с мощите на светците, чийто „живот 

е скрит заедно с Христа в Бога” (Колос., 3:3). Затова отново в „Декрета”24

 На третото трябва да се отговори, че църквата, олтарът и други подобни 

неодушевени неща биват освещавани не защото са способни да придобият благодат, 

ами защото чрез освещаването придобиват някаква духовна сила, чрез която стават 

пригодни за богослужение: та по този начин и людете да станат по-набожни и по-добре 

подготвени за божествените дела, стига за това да не им попречи непочтителността им. 

Поради което и във Втора книга Макавейска, 3:38 сл., е речено: „На онова място 

наистина има някаква сила Божия: Онзи, Който обитава на небето, е страж и защитник 

на това място.” Ето защо преди да бъдат осветени тези неща се пречистват и 

екзорцират, та оттам да бъде прогонена вражеската сила. Поради същото основание се 

възстановява чистотата на църквите, „омърсени с проливането на кръв или семе”

 четем: 

„Олтарите, в които не е установено да е погребано тяло или мощи на светец, е редно да 

бъдат съборени, ако това е възможно, от епископите на тези места.” 

25: 

понеже чрез сторения там грях се проявява някакво действие на врага ни. Поради което 

на същото място26

                                                 
22 Ibid., cn.12. 

 четем: „Където заварите ариански църкви, безотлагателно ги 

освещавайте с божествени молитви и действия като католически.” Затова някои смятат 

за вероятно човек да добива опрощение на простимите си грехове, когато влезе в 

осветена църква, също както това става чрез наръсването със светена вода: 

привеждайки реченото в Псалома, 84:2 сл.: „Ти се смили към Твоята земя; Ти прости 

беззаконията на Твоя народ.” Та тъкмо поради това, че чрез освещението се придобива 

23 Ibid., cn.30. 
24 Ibid., cn.26. 
25 Ibid., cn.20. 
26 Ibid., cn.21. 
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такава сила, църквата не бива освещавана повторно. Затова в същия раздел на 

„Декрета”, в канон 20, се привежда постановлението на Никейския събор: „Църкви, 

веднъж посветени Богу, не бива да бъдат отново освещавани, освен ако не са 

изпепелени от огън или омърсени с проливането на кръв или семе: понеже, както 

кръстеното веднъж от свещеник в името на Отца и Сина и Светия Дух дете не е редно 

да бъде отново кръщавано, така посветеното Богу място няма защо отново да бъде 

освещавано, освен поради споменатите по-горе от нас причини; стига освещаващите го 

да удържат в себе си вярата в Светата Троица.” Прочее, тези, които са извън Църквата, 

не могат да освещават. Ала пак там27 е казано: „Ако има съмнение, дали църковните 

храмове или олтари са осветени, те следва да бъдат осветени.” А тъй като чрез 

освещаването се придобива някаква духовна сила, пак там28 е постановено: „Гредите на 

осветена църква не бива да се използуват за друго, освен за друга църква и е редно или 

да бъдат изгорени, или да бъдат предоставени на братята в някой манастир: те не бива 

обаче да бъдат употребявани за светски дела.” И малко по-нататък29

 На четвъртото трябва да се отвърне, че доколкото освещаването на олтара 

представя светостта на Христа, а освещаването на църковния храм – светостта на 

цялата Църква, църквата и олтарът биват освещавани със съответната тържественост. 

Затова и празненствата продължават осем дена, та да бъде обозначено блаженото 

възкресение на Христа и на членовете на Църквата. При това освещаването на църквата 

и олтара не е дело единствено на човека: понеже то има духовна сила. Затова пак на 

същото място

: „Когато олтарната 

покривка, катедрата, свещникът и завесата се износят от старост, да бъдат изгорени: 

прахът от тях да бъде поставен в баптистерия, да бъде зазидан в стените или да бъде 

изсипан в улеите на каменния под, за да не бъде оскверняван от нозете на влизащите в 

църквата.” 

30

 На петото следва да се отговори, че, както четем пак там

 е казано: „Годишнините от освещаването на църквата трябва да бъдат 

празнувани редовно с нужната тържественост. А че е редно да продължават осем дена, 

разбираме от реченото в Трета книга Царства, 8:66, по повод освещаването на храма.” 
31

                                                 
27 Ibid., cn.18. 

, „ако не са каменни, 

олтарите не се освещават чрез миросване”. Което съответствува на значението на това 

тайнство: било защото олтарът обозначава Христа, както е речено в Първото послание 

28 Ibid., cn.38. 
29 Ibid., cn.39. 
30 Ibid., cn.17. 
31 Ibid., cn.31. 
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до коринтяните, 10:4: „Камъкът беше Христос”; било защото Христовото тяло било 

положено в каменна гробница. Подобаващо е и с оглед употребата на тайнството: 

понеже камъкът е здрав и може да бъде намерен навсякъде. Което не било необходимо 

в стария закон, тъй като жертвеникът се правел на едно място. А нареждането олтарът 

да бъде правен от глина или недялани камъни целяло избягването на 

идолопоклонството. 

 На шестото трябва да се отговори, че, както е казано пак в този раздел32

 На седмото трябва да се отговори, че, стига това да може да стане по безопасен 

начин, Църквата е постановила относно това тайнство неща, които по-явно представят 

страданието на Христа. Ала за тялото, поставено върху антиминса, няма чак такава 

опасност, каквато за сипаната в чашата кръв. Та макар чашата да не се прави от камък, 

антиминсът се изготвя от ленено платно, в каквото било увито Христовото тяло. Затова 

в писмото на папа Силвестър, приведено в същия раздел

, „тъй 

като някога свещенослужителите използували не позлатени, а дървени чаши, папа 

Зефирин постановил литургиите да бъдат отслужвани със стъклени подноси; а по-късно 

папа Урбан наредил те да са сребърни”. В следващия канон пък е постановено 

„Господнята чаша и подносът за нафората да са или златни, или сребърни: или пък в 

краен случай чашата да е калаена. Тя обаче не може да е бакърена или пиринчена: тъй 

като чашата ръждясва от въздействието на виното и това предизвиква повръщане. 

Никой не бива да отслужва литургия и в дървена или стъклена чаша”; тъй като дървото 

е поресто и осветената кръв се просмуква в него; а пък стъклото е трошливо и има 

опасност чашата да се счупи. Същото важи и за камъка. Ето защо, с оглед почитанието 

към тайнството, чашата е постановено да бъде изработена от споменатите материали. 

33

 На осмото пък следва да се отвърне, че с тайнствата се разпорежда служителят 

на Църквата, ала ги освещава сам Бог. Затова църковните служители не могат да 

постановяват нищо относно формата на освещаването: ами единствено относно 

употребата на тайнството и начина на отслужването му. Ето защо, ако 

, четем: „С всеобщо съгласие 

постановяваме по повод тайнството на олтара никой да не дръзва да отслужва литургия 

с копринено или боядисано платно, ами да го прави с осветено от епископ чисто ленено 

платно: както Христовото тяло било погребано увито в чист ленен покров.” Поради 

чистотата си лененият плат съответствува и на чистата съвест; а поради голямата 

трудност да се изтъче такова платно то обозначава Христовото страдание. 

                                                 
32 Ibid., cn.44. 
33 Ibid., cn.46. 
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свещенослужителят произнесе думите за освещаване над дължимата материя и с 

намерението да я освети, дори ако не са налични споменатите, както и другите 

постановени от Църквата  неща, именно осветените дом, олтар, чаша и антиминс, той 

наистина освещава тялото Христово, ала съгрешава тежко, понеже не спазва църковния 

обряд. 

 

 

Раздел 4. Дали са подобаващи разпоредбите относно това 

тайнство34

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че разпоредбите относно това 

тайнство не са подобаващи. 

 1. Наистина, това тайнство се освещава с думите на Христа: както отбелязва 

Амвросий в „За тайнствата”.35

 2. Освен това думите и делата на Христа са ни известни от Евангелието. Ала при 

освещаването на това тайнство се изричат думи, които ги няма там. Така например в 

Евангелието не се казва, че при установяването на това тайнство Христос вдигнал 

поглед към небето; също и когато се изрича: „Вземете, яжте”, не е казано „всички”: 

докато при отслужването на въпросното тайнство се казва: „Вдигнете очи към небето”, 

а също: „Вземете, вкусете от това всички.” Следователно не подобава такива думи да 

бъдат изричани при отслужването на тайнството. 

 Следователно при това тайнство не бива да се изрича 

нищо извън Христовите думи. 

 3. Освен това всички други тайнства са за спасението на всички вярващи. Но при 

отслужването им не се изрича молитва за спасението на всички живи и мъртви. 

Следователно не подобава това да се прави при тайнството причастяване. 

 4. Освен това кръщението е наречено именно „тайнство на вярата”. 

Следователно нещата, които се отнасят до наставляването във вярата, например 

апостолското и евангелското учение, трябва да бъдат предадени с оглед на кръщението, 

нежели на това тайнство. 

 5. Освен това при всяко тайнство се иска смирението на вярващите. 

Следователно то трябва да бъде предизвиквано не повече при това, нежели при другите 

тайнства чрез възхвали на Бога и увещания: например когато се казва: „Горе сърцата.” 
                                                 
34 Cf. Sent., IV d.1 q.1 a.5; d.8 expos. text.; d.13 expos. text.; d.15 q.4 a.3; In I Tim., II lect.1.   
35 De sacramentis, IV 4. – cf. Gratianus, Decretum, III d.2 cn.55. 
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 6. Освен това служител на това тайнство е свещеникът, както беше казано. 

Следователно всичко, което се казва при това тайнство, трябва да бъде изречено от 

свещеника: а не нещо от прислужващите, друго от хора. 

 7. Освен това въпросното тайнство със сигурност става с божествена сила. 

Следователно излишно е свещенослужителят да измолва извършването му, като казва: 

„Това приношение Ти, Боже, във всички”, и т.н. 

 8. Освен това пожертвуванието на новия закон е далеч по-превъзходно от 

пожертвуванието на древните отци. Не подобава, следователно, свещеникът да моли 

въпросното тайнство да бъде като жертвоприношенията на Авел, Авраам и 

Мелхиседек. 

 9. Освен това тялото на Христа не е започнало да съществува чрез 

пространствено изменение, както беше казано по-горе, и то не престава да съществува 

по този начин. Неподобаващо е, значи, свещеникът да се моли така: „Заповядай това да 

стане чрез ръцете на Твоите ангели върху Твоя възвишен олтар.” 

 

 Противно на това е обаче казаното в „Декрета”36

 

: „Иаков, Христовият брат по 

плът, и Кесарийският епископ Василий са установили отслужването на литургията.” 

Благодарение на техния авторитет всичко, което се изрича по време на тази служба, е 

подобаващо. 

 Отговарям с думите, че тъй като в това тайнство се съдържа цялата тайна на 

спасението ни, то се извършва с по-голяма тържественост, нежели което и да е друго. И 

тъй като у Еклисиаста, 4:17, е писано: „Пази ногата си, кога отиваш в Божия дом”, а у 

Иисуса Сирахов, 18:23: „Преди да наченеш да се молиш, приготви се”, преди 

отслужването на въпросното тайнство е налице някаква подготовка за достойно 

извършване на онова, което следва. Първата част на тази подготовка е възхваляването 

на Бога като един вид „въведение”: съгласно реченото в Псалома, 49:23: „Който 

принася жертва хвала, той Ме почита, и който следи своя път, нему ще явя Божие 

спасение.” И това се взема най-вече от псалмите или поне се пее заедно с псалом: тъй 

като, както твърди Дионисий в трета глава на „За църковната иерархия”37

                                                 
36 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.1 cn.47. 

, псалмите 

съдържат всяка похвала в Светото Писание. Втората част включва напомнянето на 

настоящата нищета и измолването на милосърдие, като три пъти се казва „Господи, 

37 Eccl. hier., III 4 sq. 
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помилуй” за лицето на Отца; три пъти се казва „Христе, помилуй” за лицето на Сина; и 

три пъти се казва „Господи, помилуй” за лицето на Светия Дух: срещу тройната нищета 

на незнанието, провинението и наказанието; или за да се означи взаимоприсъствието на 

всички три лица. Третата част припомня небесната слава, към която сме устремени след 

настоящата нищета, като се казва „Слава Богу във висините”. Това се пее в празнични 

дни, когато се припомня небесната слава; но се пропуска при печалните служби, 

припомнящи ни нашата нищета. Четвъртата част пък съдържа „молитвата” на 

свещенослужителя за народа, та да бъдат людете достойни за въпросната тайна. 

 На второ място се предпоставя наставляването на вярващите: тъй като това 

тайнство е „тайна на вярата”, както беше установено по-горе. Това наставляване става 

чрез учението на пророците и апостолите, четено в църквата от четците и поддяконите. 

След това „четене” хорът изпълнява „тропар”, което обозначава жизнения напредък; 

„алилуя”, което обозначава духовното извисяване; или „поплак” при печалните служби, 

което обозначава духовното въздихание. Тези неща трябва да последват в народа от 

споменатото учение. Съвършено обаче народът се наставлява чрез съдържащото се в 

Евангелието Христово учение: което се чете от върховните прислужващи, сиреч от 

дяконите. И тъй като вярваме на Христа като на божествена истина, съгласно реченото 

у Иоана, 8:46: „Ако пък говоря истината, защо Ми не вярвате?”, след четенето от 

Евангелието се изпълнява „Символът на вярата”, в който народа показва вярата и 

съгласието си с Христовото учение. Този Символ се изпълнява в празниците, 

упоменавани в него, каквито са тези на Христа, Присноблажената Дева и апостолите, 

положили основата на тази вяра, както и в други подобни. 

 Така, след като народът бъде подготвен и наставен, се пристъпва към 

отслужването на тайнството. Което се принася като пожертвувание и се освещава и 

приема като тайнство: най-напред се извършва приношението; сетне се освещава 

принесената материя; на трето място се приема. При приношението се сторват две 

неща: народът пее похвална песен за приношението, с което бива обозначена радостта 

на принасящите; а свещеникът се моли принесеното от людете да бъде прието от Бога. 

Затова в Първа книга Паралипоменон, 29:17, Давид казва: „Аз от чисто сърце 

пожертвувах всичко това, и сега виждам, че и Твоят народ, който е събран тука, с 

радост Ти жертвува”; а малко след това се моли с думите: „Господи, Боже, запази това 

разположение на сърдечните мисли довека.” Сетне, при освещаването, извършвано със 

свръхестествена сила, най-напред в „пролога” народът бива подканен към смирение, 

като му се напомня да обърне сърцето си нагоре към Господа. В края на въпросния 
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пролог народът смирено възхвалява Христовата божественост заедно с ангелите, 

изричайки: „Свет, свет, свет” (Исая, 6:3); и човековостта му заедно с децата, изричайки: 

„Благословен Идещият”(Мат., 21:9). Сетне свещенослужителят споменава скрито на 

първо място онези, за които е принесена жертвата, именно цялата Църква и тези, 

„които са на власт”, както е речено в Първото послание до Тимотея, 2:2; и най-вече 

онези, „които принасят или за които се принася”. На второ място споменава светците, 

чието покровителство над споменатите измолва с думите: „Общувайки с тях и 

съхранявайки спомена за тях”, и т.н. На трето място завършва молитвата си с думите: 

„Това приношение”, и т.н., та да бъде въпросното приношение спасително за онези, за 

които е сторено. 

 Сетне пристъпва към самото освещаване. Като най-напред измолва резултата от 

освещаването с думите: „Това приношение Ти, Боже”, и т.н. На второ място го 

извършва с думите на Спасителя: „Този, който предния ден”, и т.н. На трето място се 

извинява за начинанието си, подчинявайки се на Христовата заповед, като казва: 

„Поради което и си припомняш”, и т.н. На четвърто място измолва приемането на 

стореното пожертвувание от Бога с думите: „Благосклонно”, и т.н. На пето място 

измолва резултата от това пожертвувание и тайнство: първо, за приемащите го, като 

казва: „Коленопреклонно Те молим”, и т.н.; второ, за мъртвите, които вече не могат да 

го приемат, като изрича: „Спомни, Господи”, и т.н.; трето, отделно за самите 

принасящи свещенослужители, като казва: „Също за нас, грешните”, и т.н. 

 Следва приемането на тайнството. Най-напред народът бива подготвен да го 

приеме: първо чрез общата молитва на всички люде, каквато е Господнята молитва, с 

която измолваме всекидневния си хляб; сетне и чрез личната молитва, с която 

свещенослужителят се моли за народа, изричайки думите: „Освободи ни, молим те, 

Господи.” На второ място народът бива подготвен чрез помирението, което става при 

произнасянето на „Агнец Божи”: тъй като това тайнство е на единството и мира, както 

беше казано по-горе. Помирението бива пропуснато при литургиите за починалите, 

когато тайнството се принася не за настояще помирение, ами за покоя на мъртвите. 

 След което идва ред на приемането на тайнството: като първо го приема 

свещенослужителят, а после го дава на другите: тъй като, както отбелязва Дионисий в 

„За небесната иерархия”38

                                                 
38 Eccl. hier., III 14. 

, този, който предава божественото, най-напред сам трябва да 

му стане причастен. 
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 Накрая отслужването на литургията завършва с изричане на благодарността: 

като народът се радва, задето е приел тайнството, и знак за тази радост е песнопението 

след причастяването; а свещенослужителят благодари чрез молитвата си: както и 

Христос, след като вечерял с учениците си, „изпя хвалебна песен”, съгласно реченото у 

Матея, 26:30. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че освещаването става 

единствено с думите на Христа. Другите думи било нужно да се добавят с оглед 

подготвянето на народа да приеме това тайнство, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че, както е отбелязано у Иоана, 21:25, 

евангелистите не са записали много сторени или казани от Господа неща. Сред тях е и 

това, дето Господ по време на Тайната вечеря вдигнал очи към небето: което обаче 

Църквата знае от апостолското предание.39

 На третото трябва да се отговори, че причастяването е тайнство на цялото 

църковно единство. Затова при въпросното тайнство повече, отколкото при останалите, 

е редно специално да бъдат упоменати всички неща, свързани със спасението на цялата 

Църква. 

 Защото с основание може да се приеме, че 

онзи, който вдигнал очи към Отца, когато възкресил Лазар, съгласно Иоан, 11:41, както 

и когато се молел за учениците си, съгласно същия, 17:1, ще стори същото при далеч 

по-важното дело, каквото било установяването на това тайнство. „Яжте” и „вкусете” не 

се различават по смисъл. Пък и това не е чак толкова важно: още повече, че въпросните 

думи не са от формулата, както беше казано по-горе. „Всички” пък се подразбира, 

макар и да не е буквално казано в Евангелието: понеже сам Христос е рекъл у Иоана, 

6:53: „Ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе 

си живот.” 

 На четвъртото следва да се отговори, че наставляването е двойно. Едно е 

насоченото към новопосветените, именно към катехумените. Такова се осъществява 

при кръщението. Друго е обърнатото към вярващите, които стават причастни на тази 

тайна. Такова наставление е налице при въпросното тайнство. Прочее, то не бива 

отказвано и на катехумени или невярващи. Поради което в „Декрета”40

                                                 
39 Cf. Decretal. Gregorii IX, III tit.41 c.6. 

 е казано: 

„Епископът не бива да забранява никому да влиза в църквата и да слуша словото 

40 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.1 cn.67. 
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Божие, бил той езичник, еретик или иудей, включително да присъствува на  литургията 

за катехумените”, при която именно те биват наставлявани във вярата. 

 На петото трябва да се отвърне, че при това тайнство се иска по-голямо 

смирение, нежели при останалите, тъй като в него се съдържа целият Христос. А също 

и по-всеобхватно: тъй като при въпросното тайнство се иска смирението на целия 

народ, за които се принася жертвата, а не само това на приемащите тайнството, както е 

при другите тайнства. Затова Киприан41

 На шестото трябва да се отговори, че при това тайнство, както беше казано, се 

засягат неща, отнасящи се до цялата Църква. Затова засягащите народа неща се изричат 

от хора. Някои от тях изговаря изцяло единствено хорът: те са, които вдъхновяват 

целия народ. Други изговаря народът, а ги начева свещенослужителят от името на Бога: 

като знак за това, че тези неща, каквито са например вярата и небесната слава, достигат 

до народа по божествено откровение. Тъкмо поради това свещенослужителят начева 

Символа на вярата и „Слава Богу във висините”. Други пък, например учението на 

Новия и Вехтия Завет, се изричат от служителите: като знак за това, че въпросното 

учение е прогласено пред народа чрез пратените от Бога служители. Някои произнася 

единствено свещенослужителят: те се отнасят към задълженията на свещеника, който 

трябва „да принася дарове и жертви за народа”, както е речено в Посланието до 

евреите, 5:1. Едни от тях изрича публично: например общите молитви, които се отнасят 

и до свещенослужителя, и до народа. Други се отнасят единствено до 

свещенослужителя, например приношението и освещаването. Затова придружаващите 

ги думи биват изричани скришом от самия свещеник. И в единия, и в другия случай 

обаче той привлича вниманието на народа, казвайки: „С вами Бог”; и очаква 

потвърждението: „Амин.” Затова и когато изрича скришом определени слова, той най-

напред казва: „С вами Бог”, и добавя: „во веки веков”. Или пък свещенослужителят ги 

изрича скришом като знак за това, че учениците на Христа скришом изповядвали 

неговото страдание. 

 заявява, че „свещеникът най-първо подготвя с 

въвеждащите си думи умовете на братята, изричайки: „Горе сърцата”, та като отвърне 

народът: „Към Господа сме ги вдигнали”, да му бъде припомнено да не мисли за нищо 

друго, освен за Бога.” 

 На седмото трябва да се отговори, че въздействието на словата на тайнството 

може да бъде възпрепятствувано от намерението на свещенослужителя. При все това 

                                                 
41 De orat. Domin., 31. 
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напълно подобаващо е да молим Бога за онова, което със сигурност знаем, че той ще 

стори: както у Иоана, 17:1 сл., Христос моли да бъде прославен. В случая обаче 

свещеникът очевидно не моли да се осъществи освещаването, ами да бъде то 

плодотворно за нас: поради което и многозначително е речено: „та да стане наши тяло 

и кръв”. Това именно означават и предходните думи, приведени от Августин42

 На осмото трябва да се отговори, че макар това тайнство само по себе си да 

превъзхожда древните жертвоприношения, тези последните били приемливи за Бога 

поради смирението на древните люде. Така че свещеникът моли Бога да приеме това 

тайнство поради смирението на принасящите го, както е приел и въпросните 

пожертвувания. 

: 

„Удостои това приношение да е благословено”, сиреч такова, чрез което ние да бъдем 

благословени; „вписано”, сиреч такова, чрез което да бъдем вписани на небето; 

„законно”, сиреч такова, чрез което да станем една плът с Христа; „разумно”, сиреч 

такова, чрез което да бъдем изтръгнати от животинската чувственост; „приемливо”, 

сиреч такова, чрез което ние, сами по себе си недостойните, да станем приемливи за 

единствения Син Божи. 

 На деветото пък следва да се отвърне, че свещенослужителят не моли видовете 

на тайнството да бъдат отнесени на небето; или пък истинското тяло Христово, което 

не престава да е там. Ами се моли за мистичното тяло, което бива обозначено в това 

тайнство: та присъствуващият на божествените тайни ангел да представи Богу 

молитвите и на народа, и на свещенослужителя: съгласно реченото в Откровението на 

Иоана, 8:4: „Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на Ангела 

пред Бога.” „Възвишен Божи олтар” пък бива наречена или триумфиращата Църква, в 

която молим да бъде пренесени: или самият Бог, към когото молим да се причастим; за 

който олтар в Изход, 20:26, е речено: „Да не се качваш по стъпала на жертвеника Ми”, 

сиреч „да не говориш за степени в Троицата”, както пояснява глосата. Или под ангела 

се подразбира самият Христос, който е „Съветник” (Ис., 9:6) и който съединява 

мистичното си тяло с Бога Отца и с триумфиращата Църква. Затова и литургията е 

наречена „меса” (missa). Тъй като чрез ангела свещеникът отпраща (mittit) молитви към 

Бога: както народът – чрез свещенослужителя. Или пък защото Христос е пратената ни 

(missa) жертва. Затова и в края на литургията дяконът разрешава на народа да си тръгне 

                                                 
42 Cf. Paschasius, De corp. et sang. Domini, 12. 
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с думите: „Идете си, пратена е” (Ite, missa est), именно жертвата чрез ангела към Бога, 

та да я приеме той. 

 

 

Раздел 5. Дали са подобаващи нещата, които се вършат при 

отслужването на това тайнство43

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че вършените при отслужването на 

това тайнство неща не са подобаващи. 

 1. Наистина, това тайнство се отнася към Новия Завет, както личи от формулата 

му. В Новия Завет обаче няма защо да се спазват ритуалите на Вехтия. Към които се 

отнася и това, дето свещеникът и прислужващите, пристъпвайки към приношението, се 

умиват с вода: защото в Изход, 30:19 сл., четем: „Кога пристъпят към жертвеника, нека 

Аарон и синовете му умиват ръцете си и нозете си.” Следователно свещенослужителят 

не подобава да умива ръцете си при тържественото отслужване на литургиите. 

 2. Освен това пак там (30:7) Господ е наредил свещенослужителят „да кади 

благовонно кадиво” на олтара „пред очистилището”. Което също е ритуал на Вехтия 

Завет. Следователно не подобава при литургията свещенослужителят да кади тамян. 

 3. Освен това онова, което се върши при тайнствата на Църквата, не се повтаря. 

Следователно и свещеникът не подобава повторно да прави кръстен знак над това 

тайнство. 

 4. Освен това в Посланието до евреите, 7:7, апостолът казва: „Безспорно е, че по-

малкият се благославя от по-големия.” Ала Христос, който след освещаването е в това 

тайнство, е далеч по-голям от свещенослужителя. Следователно не подобава 

последният да благославя тайнството след освещаването, правейки над него кръстния 

знак. 

 5. Освен това в тайнството на Църквата не бива да има нещо, което изглежда 

смехотворно. Смехотворни обаче изглеждат жестикулиранията: каквито именно 

виждаме у свещеника, когато протяга ръце, притиска длани, свива пръсти и се кланя. 

Следователно при това тайнство не бива да се постъпва така. 

                                                 
43 Cf. Sent., IV d.12 expos. text. 
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 6. Освен това смехотворно изглежда и многократното обръщане на свещеника 

към народа и многократните поздрави към него. Следователно при отслужването на 

това тайнство не бива да се прави така. 

 7. Освен това в Първото послание до коринтяните, 1:13, апостолът обявява за 

неподобаващо разделянето на Христа. Само че след освещаването Христос е в това 

тайнство. Значи не подобава свещеникът да разчупва нафората. 

 8. Освен това вършеното при това тайнство представя Христовото страдание. 

Ала при страстите Христови тялото било разделено на местата на петте рани. 

Следователно Христовото тяло трябва да се разчупва на пет, а не само на три части. 

 9. Освен това цялото тяло на Христа при това тайнство се освещава отделно от 

кръвта. Следователно не подобава една част от него да се примесва с кръвта. 

 10. Освен това, както тялото на Христа е предлагано в това тайнство като храна, 

така и кръвта – като питие. Ала при отслужването на литургията, когато се приема 

тялото Христово, не се добавя друго телесно ястие. Следователно не подобава 

свещеникът, след като е приел Христовата кръв, да приема и неосветено вино.  

 11. Освен това истината трябва да съответствува на образа. А за пасхалното агне, 

което е образът за това тайнство, в Изход, 12:10, е казано да не остава от него до 

сутринта. Следователно не подобава осветената нафора да се запазва, а да не се приема 

веднага. 

 12. Освен това свещенослужителят се обръща към слушателите си в 

множествено число: като казва, да речем, „с вами Бог” и „да поблагодарим Богу”. Ала 

очевидно не подобава да се говори в множествено число на едного, особено пък ако той 

е по-низшестоящ. Следователно не подобава свещеникът да отслужва литургия в 

присъствието на един сам прислужник. Така се оказва, че някои неща не подобава да 

бъдат вършени при отслужването на литургията. 

 

 Противно на това е обаче, дето такъм е обичаят на Църквата, която не може да 

се заблуждава, доколкото е наставлявана от Светия Дух. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, при тайнствата 

обозначаването, за да бъде по-съвършено, става по два начина, именно с думи и 

действия. С думи при отслужването на това тайнство се обозначават нещата, отнасящи 

се до Христовото страдание, представяно в това тайнство; или пък отнасящите се до 

мистичното тяло, обозначавано в това тайнство; както и отнасящите се до употребата 
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на тайнството, която трябва да е със смирение и почтителност. Затова при 

отслужването на това тайнство едни неща се извършват, за да представят Христовото 

страдание или разположеността на мистичното тяло; а други действия са свързани със 

смирената и почтителна употреба на въпросното тайнство. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че умиването на ръцете 

при отслужването на литургията става поради почитането на това тайнство. И то в две 

отношения. Първо, понеже обикновено до драгоценни предмети се докосваме с чисти 

ръце. Поради което изглежда нередно човек да пристъпва към това тайнство с нечисти, 

включително и телесно, ръце. Второ, с оглед на значението. Понеже, както отбелязва 

Дионисий в трета глава на „За небесната иерархия”44, умиването на крайниците 

обозначава пречистването от дори най-незначителните грехове: съгласно реченото у 

Иоана, 13:10: „Умитият има нужда само нозете си да умие.” А такава пречистеност се 

иска от оногова, който пристъпва към въпросното тайнство. Което се обозначава чрез 

изповедта преди началото на литургията. Същото обозначавало и умиването на 

свещенослужителите в стария закон: както посочва на същото място Дионисий. Така 

или иначе, Църквата спазва това не като предписан от стария закон ритуал, ами като 

установено от самата Църква като нещо подобаващо само по себе си. Затова то и не се 

съблюдава по същия начин, както тогава. Наистина, пропуска се умиването на нозете и 

се запазва единствено това на ръцете, което е по-лесно за осъществяване и което е 

достатъчно за обозначаването на съвършената чистота. Защото доколкото ръката е 

„инструмент на инструментите”, както е казано в трета книга на „За душата”45

 На второто трябва да се отговори, че каденето не извършваме като предписан 

от закона ритуал, ами като постановен от Църквата. Следователно не го правим по този 

начин, който е установен в стария закон. То има отношение към две неща. Първо, към 

почитането на това тайнство: та чрез благоуханието да бъде прогонена лошата миризма 

на това място, която може да ужаси човека. Второ, към представянето на резултата от 

благодатта, с която благоуханно бил изпълнен Христос, съгласно реченото в Битие, 

27:27: „Ето, дъхът от сина ми е като дъх от пълна нива”; а от Христа прехожда към 

вярващите чрез свещенослужението, съгласно реченото във Второто послание до 

, всички 

дела се приписват на ръцете. Затова в Псалома, 25:6, е речено: „Ще умивам ръцете си в 

невинност.” 

                                                 
44 Eccl. hier., III 3,10. 
45 Aristoteles, De anima, III 8, 432a1; Thomas Aquinas, lect.13. 
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коринтяните, 2:14: „Навред чрез нас проявява благоуханието.” Ето защо, след като се 

прикади олтарът, като по този начин бъде обозначен Христос, прикаждат се всички по 

ред. 

 На третото трябва да се отговори, че при отслужването на литургията 

свещенослужителят сторва кръстния знак, за да обозначи страданието на Христа, 

завършващо на кръста. Ала страданието на Христа е изтърпяно стъпка по стъпка. Най-

напред Христос бил предаден: именно от Бога, от Иуда и от иудеите. Това обозначава 

трикратното прекръстване с думите: „Тези дарове, тези приношения, тези ненакърнени 

свети пожертвувания.” На второ място Христос бил продаден. Продаден бил от 

свещениците, книжниците и фарисеите. За обозначаването на което пак има трикратно 

прекръстване с думите: „благословена, приписана, узаконена”. Или за указване цената 

от тридесет сребърника, за които бил продаден. Добавят се още два кръстни знака при 

думите: „та нам тялото и кръвта”, и т.н., за да бъдат обозначени личността на продавача 

Иуда и на продадения Христос. На трето място Христос предрекъл страданието си по 

време на Тайната вечеря. За обозначаването на което се правят два кръстни знака, 

единият при освещаването на тялото, другият при освещаването на кръвта, като и в 

двата случая се произнася: „благослови”. На четвърто място идва самото Христово 

страдание. Та за представянето на петте мъки петократно се сторва кръстният знак с 

думите: „жертва чиста, жертва свята, жертва неопетнена, свещен хляб на живот вечен и 

чаша на вековечното спасение”. На пето място се представя разпъването на тялото и 

проливането на кръвта, както и плодът на страданието, и това става чрез трикратно 

прекръстване с думите: „тялото и кръвта да приемем с целия благослов”, и т.н. На 

шесто място се представят трите молитви, отправени от него на кръста: първата за 

преследвачите му, когато казва: „Отче, прости им”; втората за освобождението от 

смъртта, като казва: „Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?”; третата за 

придобиване на слава, като казва: „Отче, в Твоите ръце предавам духа Си.” За 

означаването на това трикратно се прави кръстният знак с думите: „освещаваш, 

оживотворяваш, благославяш”. На седмо място се представят трите часа, през които 

висял на кръста, именно от шестия до деветия. За обозначаването им пак се сторва 

трикратно кръстният знак с думите: „чрез Него, с Него и в Него”. На осмо място се 

представя отделянето на душата от тялото чрез двете прекръствания над чашата. На 

девето място се представя възкресението на третия ден чрез трите прекръствания с 

думите: „Господният мир да е винаги с вас.” По-накратко може да се каже, че 

освещаването на това тайнство, приемането на пожертвуванието и плодът от него  са по 
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силата на Христовия кръст. Затова, спомене ли се някое от тях, свещеникът се 

прекръства. 

 На четвъртото следва да се отговори, че след освещаването 

свещенослужителят сторва кръстния знак не за благотворство или освещаване, ами 

единствено за припомняне силата на кръста и начина, по който страдал Христос, както 

става ясно от казаното. 

 На петото трябва да се отвърне, че вършеното от свещенослужителя при 

литургията не са смехотворни жестикулации: понеже то се прави, за да представи 

нещо. Това, дето свещеникът разтваря ръце след освещаването, обозначава разпъването 

на Христовите ръце на кръста. Това, дето издига длани при молитвата, означава, че 

молитвата му за народа е отправена към Бога: съгласно реченото в Плач Иеремиев, 

3:41: „Нека възнесем сърце и ръце към Бога, Който е на небето.” И в Изход, 17:11, е 

речено, че „колчем дигнеше Мойсей ръцете си, надвиваше Израил”. Това, дето 

отвреме-навреме притиска длани и се кланя, молейки се покорно и смирено, обозначава 

смирението и послушанието на Христа, поради които приел да страда. Допира след 

освещаването пръсти пък, именно палеца и показалеца, с които е докоснал осветеното 

тяло на Христа, та ако някоя частица от него се е залепила за пръстите, да не се 

разпръсне. Което е свързано с почитането на тайнството. 

 На шестото трябва да се отговори, че свещенослужителят се обръща петкратно 

към народа, за да обозначи петкратното явяване на Господа в деня на възкресението, за 

което стана дума, когато разглеждахме Христовото възкресение. А поздравява народа 

седем пъти, именно при петте си обръщания към него и два пъти без да се обръща, 

сиреч преди въведението, когато казва: „С вами Бог”, и когато казва: „Господният мир 

да е винаги с вас”: за да обозначи седмоформната благодат на Светия Дух. А 

епископът, който отслужва в празнични дни, най-напред поздравява с думите „Мир 

вам”, произнесени след възкресението от Господа (Лука, 24:36), когото представя най-

вече епископът. 

 На седмото трябва да се отговори, че разчупването на нафората обозначава три 

неща: най-напред самото разделяне на Христовото тяло при страданието му; сетне 

разчленяването на мистичното тяло съобразно различните санове; накрая 

разпределението на произлезлите от страданието Христово благодати, както отбелязва 
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Дионисий в трета глава на „За небесната иерархия”.46

 На осмото трябва да се отвърне, че според папа Сергий

 Затова въпросното разчупване не 

разделя Христа. 
47

 На деветото следва да се отговори, че чрез чашата могат да бъдат обозначени 

две неща. От една страна, самото страдание, представяно в това тайнство. В този 

смисъл чрез поставената в чашата част биват обозначени онези, които все още са 

причастни на Христовото страдание. От друга страна може да бъде обозначено 

блаженото наслаждение, изобразено отнапред в това тайнство. Затова чрез поставената 

в чашата част биват обозначени онези, чиито тела вече са в пълно блаженство. Редно е 

да се отбележи обаче, че тази част не бива да бъде давана на народа като допълнение 

към причастието: тъй като според Иоан, 13:26, Христос подал „натопен залък” 

единствено на предателя Иуда. 

 „тялото Господне е 

представено чрез три образа. Пренесената и поставена в чашата част показва вече 

възкръсналото тяло на Христа”: сиреч самия Христос, Присноблажената Дева или 

другите светци, които с телата си са в славата. „Вкусената част представя Христа, все 

още ходещ по земята”: защото живеещите на земята се единят чрез това тайнство и са 

съкрушени от страданията така, както вкусваният хляб бива стрит между зъбите. 

„Оставащата на олтара до края на литургията част пък е тялото Христово, оставащо в 

гроба: тъй като телата на светците ще са в гробовете до края на времената”: докато 

душите им са или в чистилището, или на небето. Този обряд, прочее, сега не се спазва: 

именно част от причастието да се запазва до края на литургията. Запазва се обаче 

същото значение на частите. Което е изказано в следните стихове: „Нафората се дели 

на части: натопената част са напълно блажените, сухата – живите, съхранената – 

покойниците.” Според някои пък поставената в чашата част обозначава живите в този 

свят; частта, съхранявана извън чашата, обозначава напълно блажените и по душа, и по 

тяло; вкусваната част обозначава останалите. 

 На десетото трябва да се отговори, че поради влажността си виното измива. 

Затова то се поема след приемането на това тайнство, за да се измие устата и да не се 

задържат в нея някакви останки: което е свързано с почитането на тайнството. Затова и 

е казано48

                                                 
46 Eccl. hier., III 3, 13. 

: „Свещенослужителят трябва да изплакне с вино устата си след като е приел 

цялото тайнство: освен ако не предстои същия ден да отслужи друга литургия, на което 

47 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.2 cn.22. 
48 Extra, De celebratione missae, c.5. 
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приемането на въпросното вино би попречило.” Поради същото основание той 

изплаква с вино и пръстите, с които докосва тялото Христово.   

 На единадесетото трябва да се отговори, че в някакво отношение истината 

трябва да съответствува на образа: доколкото именно част от осветената нафора, с 

която се причастяват свещеникът, прислужниците и също народът, не бива да се 

запазва за следващия ден. Поради което в „Декрета”49 е приведено следното 

постановление на папа Климент: „На жертвеника трябва да бъдат принесени толкова 

всесъжения, колкото ще са достатъчни за народа. Ако нещо остане, то не бива да се 

запазва за другия ден, ами трябва да бъде изядено докрай от клириците със страх и 

трепет.” Ала тъй като това тайнство трябва да бъде приемано всеки ден, а пасхалното 

агне не се яде всеки ден; другата осветена нафора трябва да се запази за болните. 

Поради което пак в „Декрета”50

 На дванадесетото пък следва да се отвърне, че при тържественото отслужване 

на литургия трябва да присъствуват повече люде. Затова папа Сотир, както отбелязва 

„Декретът”

 е казано: „Свещеникът трябва винаги да има готово 

причастие: та да причасти тутакси болния, за да не умре той непричастен.” 

51, определя: „Постановяваме никой свещенослужител да не помисля да 

отслужи тържествена литургия, ако на нея не присъствуват двама души, та с него да 

станат трима: понеже, когато няколкократно се обръща с думите: „С вами Бог”, както и 

скришом с: „Молете се за мене”, е редно те да отвърнат на поздравлението му.” Ето 

защо, с оглед на по-голямата тържественост, пак там52

 

 е постановено епископът да 

отслужва тържествената литургия пред повече люде. При частните литургии е 

достатъчно да е налице един прислужник, който да представлява целия католически 

народ, от името на който и да отговаря в множествено число на свещеника. 

 

 

 

 

                                                 
49 Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.23. 
50 Ibid., cn.93. 
51 Ibid., d.1 cn.61. 
52 Ibid., cn.59. 
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Раздел 6. Дали, за да бъдат избегнати спохождащите отслужването 

на това тайнство недостатъци, е достатъчно да се спазват 

постановленията на Църквата53

  

    

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че за да избегнем спохождащите 

отслужването на това тайнство недостатъци, не е достатъчно да спазваме 

постановленията на Църквата. 

 1. Наистина, случва се преди или след освещаването свещенослужителят да умре 

или полудее, или пък нещо друго да му попречи да приеме тайнството или да извърши 

литургията. Следователно той очевидно не би могъл да изпълни постановлението на 

Църквата, съгласно което освещаващият свещеник трябва сам да се причасти със 

своето пожертвувание. 

 2. Освен това се случва свещенослужителят да си припомни преди освещаването 

или след това, че е ял или пил нещо, че е сторил смъртен грях или е бил отлъчен – за 

които неща преди това не е имал спомен. Изпадналият в това положение човек 

непременно съгрешава смъртно, постъпвайки противно на църковните постановления, 

независимо дали приема или не приема тайнството. 

 3. Освен това се случва в чашата след освещаването да попадне муха, паяк или 

отровно животно; или пък свещеникът да узнае, че някой злосторник е примесил 

отрова към виното с цел да го убие. В този случай, ако отпие, той ще съгреши смъртно, 

самоубивайки се или изкушавайки Бога. Но и ако не отпие, пак ще съгреши, 

постъпвайки противно на постановленията на Църквата. Следователно той, както 

изглежда, е изправен пред неразрешима дилема и неизбежно ще съгреши. Което е 

нелепо. 

 4. Освен това се случва поради недоглеждане прислужващият да не налее вода в 

чашата, или пък вино, и свещеникът да установи това. В този случай той отново застава 

пред дилема: било като приеме тялото без кръвта и по този начин извърши 

несъвършено жертвоприношение; било като не приеме нито тялото, нито кръвта. 

 5. Освен това се случва свещенослужителят да не си спомни дали е произнесъл 

думите за освещаване или другите, изричани при това тайнство. В този случай той, 

както изглежда, ще съгреши, било като повтори над същата материя словата, които 

                                                 
53 Cf. Sent., IV d.11 expos. text.; d.13 expos. text.  
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вече е изрекъл; било като употреби като осветени хляб и вино, които всъщност не са 

осветени. 

 6. Освен това понякога при студено време се случва нафората да се изплъзне от 

пръстите на свещеника и да падне в чашата, било преди да бъде разчупена, било след 

това. В този случай свещенослужителят няма как да изпълни църковния обряд било за 

преломяването, било за това, дето само една трета се поставя в чашата. 

 7. Освен това понякога поради небрежността на свещенослужителя се случва 

Христовата кръв да се излее; или свещеникът да повърне приетото тайнство; или 

осветената нафора да се пази толкова дълго, че да мухляса; или да бъде нагризана от 

мишки; или изобщо да бъде изгубена по някакъв начин. Във всички тези случаи 

несъмнено на това тайнство няма как да бъде оказана дължимата съобразно църковните 

постановления почит. Оказва се, значи, че тези недостатъци или опасности не могат да 

бъдат избегнати, като бъдат спазвани постановленията на Църквата. 

 

 Противно на това е обаче, дето както Бог, така и Църквата „не предписва нещо 

невъзможно”. 

 

 Отговарям с думите, че опасностите или недостатъците относно това тайнство 

могат да бъдат избегнати по два начина. От една страна, предварително: та да не 

възникне подобна опасност. От друга страна, в последствие: като случилото се бъде 

поправено било чрез прилагането на някакъв лек, било чрез покаянието на оногова, 

който е пристъпил небрежно към въпросното тайнство. 

 

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

свещенослужителят умре или заболее тежко преди освещаването на тялото и кръвта 

Господни, не е необходимо друг да го замести. Ако обаче това се случи след като 

освещаването е започнало, например ако тялото е осветено, а кръвта още не е, или ако 

са осветени и двете, литургията следва да бъде отслужена от другиго. Ето защо съборът 

в Толедо54

                                                 
54 Conc. Toletan. VII (anno 646), cn.2. – cf. Gratianus, Decretum, VII q.1 c.16. 

 постановява: „Смятаме за подобаващо, ако по време на литургията светите 

тайнства са осветени и някой от свещениците бъде връхлетян от болест така, щото да 

не е в състояние да довърши наченатото тайнство, на епископа или на друг свещеник да 

бъде предоставено да довърши започнатото по време на службата освещаване. Защото 
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наченатото тайнство е редно да бъде довършено единствено от оногова, който го е 

започнал, или пък от оногова, който е благословен да го последва: защото тайнствата 

не могат да бъдат извършени докрай по друг начин, освен в съвършен ред. Наистина, 

доколкото всички ние сме едно в Христа, там, където единството на вярата предоставя 

благополучното въздействие на тайнството, е без значение различието между 

отслужващите го личности. Прочее, нека това, което съветваме с оглед природното 

безсилие, не се обърне в гибелна злоупотреба. Никой прислужник или свещеник не 

бива никога да оставя незавършена наченатата служба, ако нещо не му попречи да я 

продължи. Ако безразсъдно дръзне да го стори, той следва да бъде отлъчен.” 

 На второто трябва да се отговори, че при затруднение трябва винаги да се 

избира онова, което е по-малко опасно. Но най-опасно с оглед на това тайнство е 

възпрепятствуващото съвършенството му: тъй като това е огромно светотатство. По-

малко опасно е отнасящото се до качеството на приемащия. Затова, ако след като е 

започнал освещаването, свещенослужителят си спомни да е ял или пил нещо, той 

трябва да извърши докрай пожертвуванието и да приеме тайнството. По същия начин, 

ако си спомни да е сторил някакъв грях, трябва да се покае и пожелае да се изповяда и 

принесе удовлетворение: и тогава да приеме тайнството по начин достоен и 

плодотворен. Същото е и ако си спомни, че е отлъчен за нещо. Той трябва да приеме 

поднесеното, молейки за опрощение: и ще получи такова от невидимия първосвещеник, 

Иисуса Христа, що се отнася до действието, което извършва като божествено тайнство. 

Ако пък си припомни за някое от тези неща преди освещаването, по-сигурно е, струва 

ми се, особено ако е ял или е отлъчен, да прекъсне наченатата литургия, освен ако не се 

бои това да доведе до тежка съблазън. 

 На третото трябва да се отговори, че ако в чашата преди освещаването е 

попаднала муха или паяк, или ако свещеникът установи, че е налята отрова, той трябва 

да излее чашата, да я измие и да налее ново вино за освещаване. Ако това е станало 

след освещаването, трябва да хване внимателно животното, да го измие обстойно и да 

го изгори, а водата заедно с пепелта да хвърли в канала (sacrarium). Ако установи, че е 

прибавена отрова, не бива нито да приема тайнството, нито да го дава другиму, за да не 

се превърна чашата на живота в смъртоносна такава: ами трябва да го прелее 

внимателно в пригоден за това съд и да го запази в него. А за да не остане несвършено 

тайнството, е редно да налее вино в чашата и начевайки от освещаването  на кръвта, да 

извърши свещенодействието. 
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 На четвъртото следва да се отговори, че ако преди да е осветил кръвта и след 

като е осветил тялото свещенослужителят забележи, че в чашата няма вино или вода, 

той трябва тутакси да налее и да освети. Ако след като е произнесъл думите за 

освещаване установи, че няма вода, въпреки това трябва да продължи: тъй като 

добавянето на вода, както беше казано по-горе, не е непременно необходимо за 

тайнството. Трябва обаче да бъде наказан онзи, поради недоглеждането на когото това 

се е случило. Така или иначе, вода в никакъв случай не бива да се добавя към вече 

осветеното вино: защото така ще се развали тайнството в някаква негова част, както 

беше отбелязано по-горе. Ако след като е изрекъл думите за освещаване установи, че в 

чашата няма вино, ако това е станало преди да е приел тялото, трябва да излее 

наличната там вода, да налее смесено с вода вино и да повтори думите за освещаване на 

кръвта. Ако го забележи след като е приел тялото, трябва да постави нова нафора, която 

следва да бъде осветена заедно с кръвта. Отбелязвам го, защото ако произнесе само 

думите за освещаване на кръвта, няма да бъде спазен дължимият ред на освещаването: 

и както е казано на споменатото място в документите на събора в Толедо „тайнствата 

не могат да бъдат извършени докрай по друг начин, освен в съвършен ред”. А ако 

започне с освещаването на кръвта и повтори всички следващи думи, те няма да са 

подобаващи, ако не е налице осветена нафора: понеже с въпросните думи се 

обозначават неща, които следва да бъдат казани и сторени не само с оглед на кръвта, 

ами и с оглед на тялото. И накрая трябва да бъде отново приета осветената нафора 

заедно с кръвта, независимо че преди това е приел наличната в чашата вода: понеже 

предписанието относно съвършенството на тайнството има по-голяма тежест от това, 

дето тайнството се приема единствено от постил преди това човек, както беше казано 

по-горе. 

 На петото трябва да се отвърне, че свещеникът не бива да се смущава, ако не 

си спомня, дали е изрекъл онова, което трябва да изрече. Защото онзи, който казва 

много неща, не помни всичко казано: освен може би когато, говорейки, отнесе дадено 

нещо към вече казаното; тъй като тъкмо по този начин помним определени неща. Ето 

защо, ако човек внимателно мисли за изричаното от него, той не мисли, че го изрича и в 

повечето случаи след това не си спомня, дали го е изрекъл. Понеже дадено нещо 

помним именно като вече минало: както е казано във втора книга на „За паметта”.55

                                                 
55 Aristoteles, De mem. et remin., II 1, 449b24; Thomas Aquinas, lect.1.  

 В 

случай, че на свещенослужителя се стори вероятно да е пропуснал неща, което не е 
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необходимо за тайнството, не смятам, че трябва да се връща назад, обърквайки реда на 

свещенодействието, ами трябва да продължи нататък. Ако обаче е сигурен, че е 

пропуснал нещо необходимо за тайнството, именно формулата на тайнството, която е 

необходима за него също толкова, колкото и материята, той трябва да стори същото, 

което казахме и по повод ущърбността на материята: именно да се върне към 

формулата на тайнството и да повтори всичко друго поред, за да не бъде нарушена 

последователността на пожертвуванието. 

 На шестото трябва да се отговори, че разчупването на осветената нафора и 

поставянето на една само част в чашата има предвид мистичното тяло: също както 

примесването на вода обозначава народа. Затова пропускът в този случай не прави 

пожертвуванието несъвършено, та да е необходимо нещо да бъде повтаряно при 

отслужването на въпросното тайнство. 

 На седмото пък следва да се отвърне, че в декрета на папа Пий56 четем: „Ако 

поради небрежност бъде излята част от кръвта върху маса, поставена върху пода, да се 

излиже с език и масата да се изстържи. Ако няма маса, да се изстържи подът, 

изстърганото да се изгори и пепелта да бъде поставена в олтара. А свещенослужителят 

да се покайва в продължение на четиридесет дни. Ако чашата се излее върху олтара, 

служещият да изсърба пролятото. И да се покайва в продължение на три дена. Ако се 

излее върху олтарната покривка и излятото достигне до нещо друго, да се покайва 

четири дена. Ако достигне до трето, да се покайва девет дена. Ако достигне до 

четвърто, да се покайва в продължение на двадесет дена. И да изпере трикратно 

покривките, до които се е докоснало пролятото, подлагайки чашата, след което да 

вземе водата, с която ги е измил, и да я остави в олтара.” Прочее, той може и да я изпие, 

стига да не се гнуси. Някои пък отиват и по-нататък, като отрязват краищата на 

покривката, изгарят ги и поставят пепелта в олтара или сакрариума. Пак на същото 

място57 е прибавено и казаното в покаятелната книга на свещеника Беда58, а именно: 

„Ако някой пияница или лакомник повърне причастието, да се покайва в продължение 

на четиридесет дни; клириците и монасите, дяконите и свещениците – шестдесет; 

епископът – деветдесет. Ако някой болен го повърне, да се покайва седем дена.” И пак 

там59

                                                 
56 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.2 cn.27.    

 четем постановлението на събора в Орлеан: „Ако някой не съхранява добре 

принасяното в жертва и мишка или друго животно го изяде, той трябва да се покайва в 

57 Ibid., cn.28. 
58 De remediis pecc. (PL 94, 573). 
59 Gratianus, Decretum, loc. cit., d.2 cn.94. 
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продължение на четиридесет дена. Този, който го изгуби в църковния храм или ако 

част от него падне и не бъде открита, да се покайва тридесет дена.” Същото покаяние 

изглежда да заслужава и свещенослужител, поради небрежността на когото осветената 

нафора се разваля. Покайващият се трябва да пости и да не се причастява в установения 

срок. При отчитане на обстоятелствата и личността срокът за покаяние може да бъде 

скъсен или удължен. Във всеки случай там, където бъдат открити цели видовете на това 

тайнство, те трябва да бъдат почтително съхранявани или приемани: понеже там, 

където те остават, остава и Христовото тяло, както беше казано по-горе. Нещата, в 

които бъдат открити, следва да се изгорят, стига това да е удобно, а пепелта да се 

постави в сакрариума: както казахме и по повод изстъргването на масата. 
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