
Тома от Аквино 
LXXIV. За материята на това тайнство 

1 

 

http://philosophymedieval.org/  

СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ЗА МАТЕРИЯТА НА ТОВА ТАЙНСТВО 
 

 Следва да разгледаме материята на това тайнство. Най-напред вида материя; 

сетне превръщането на хляба и виното в тялото Христово; след това начина на 

съществуване на Христовото тяло в това тайнство; накрая акциденциите на хляба и 

виното, които остават в това тайнство. 

 Относно първото се задават осем въпроса: 

 Първо, дали хлябът и виното са материята на това тайнство. 

 Второ, дали за материя на това тайнство се иска определено количество от хляба 

и виното. 

 Трето, дали материя на това тайнство е пшеничният хляб. 

 Четвърто, дали е безквасен или квасен хляб. 

 Пето, дали материя на това тайнство е виното от грозде. 

 Шесто, дали към него трябва да се примесва вода. 

 Седмо, дали водата е необходима за това тайнство. 

 Осмо, за количеството на добавяната вода. 

 

 

 

Раздел 1. Дали материя на това тайнство са хлябът и виното1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че материя на това тайнство не са хлябът и виното. 

 1. Наистина, това тайнство трябва да представя Христовото страдание по-

съвършено от тайнствата на стария закон. Ала месото на животните, което било 

материята на тайнствата на стария закон, по-изразително представя Христовото 

страдание, нежели хлябът и виното. Следователно материя на това тайнство по-скоро 

би трябвало да е месото на животни, а не хлябът и виното. 

 2. Освен това въпросното тайнство трябва да може да се извършва навсякъде. Но 

в много земи не се намира хляб и в много не се намира вино. Следователно хлябът и 

виното не са подобаващата материя за това тайнство. 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.1; De sacram. Altaris, 9. 29; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 61. 
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 3. Освен това въпросното тайнство е подходящо и за здрави, и за болни. А 

виното вреди на някои болни. Оказва се, следователно, че виното не бива да бъде 

материята на това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от папа Александър2

 

: „При извършването на 

тайнствата трябва да бъдат принасяни единствено хляб и вино, примесено с вода.” 

 Отговарям с думите, че по отношение материята на това тайнство има много 

заблуди. Едни, наречени артотирити, както отбелязва Августин в „За ересите”3 

„принасят хляб и сирене” при това тайнство, „твърдейки, че първите хора са правели 

приношения с плодовете на земята и овцете”. Други, именно катафригите и 

пепузитите4

 Всички тези заблуди, както и сходните тям обаче се опровергават с това, че 

Христос е постановил това тайнство да става с хляб и вино, както е видно от Матея, 

26:26 сл. Затова хлябът и виното са подобаващата материя за това тайнство. И това е 

напълно основателно. Първо, що се отнася до употребата на това тайнство, сиреч 

яденето. Защото както водата се използува в тайнството кръщение за духовно умиване, 

тъй като телесното умиване става обикновено с вода, така хлябът и виното, с които 

людете обикновено се възстановяват, се използуват в това тайнство за духовно 

подхранване. 

, „приготвят, както се говори, нещо като причастие от кръв на деца, която 

източват от малки прободни ранички по цялото им тяло, и като я примесват с брашно, 

правят от  това хляб”. Други пък, наричани акварии, под претекста на трезвеността 

принасят при това тайнство само вода. 

 Второ, що се отнася до страданието Христово, при което от тялото му изтекла 

кръв. И затова при тайнството причастяване, което ни спомня Господнето страдание, се  

вземат поотделно хляб като тайнство на тялото и вино като тайнство на кръвта. 

 Трето, що се отнася до резултата, забелязван във всеки от приелия въпросното 

тайнство. Понеже, както отбелязва Амвросий в коментара си върху Посланието до 

коринтяните5

                                                 
2 Cf. Gratianus, Decretum, III d.2 cn.1. 

, това тайнство „способства за опазването на тялото и душата”; и затова 

„се принасят плътта Христова” във вид на хляб „за телесно спасение, и кръвта  му” във 

3 De haeresibus, 28. 
4 Ibid., 26. 
5 Cf. Ambrosiaster, In I Cor., 11:20 (PL 17, 256). 
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вид на вино „за спасение на душата”, понеже според Левит, 17:14, „душа на всяко тяло 

е кръвта му”. 

 Четвърто, що се отнася до резултата спрямо цялата Църква, състояща се от 

различни вярващи, също както „хлябът е съставен от различни зърна и виното потича 

от различни гроздове”, както пояснява глосата реченото в Първото послание до 

коринтяните, 10:17: „Едно тяло сме ние многото”, и т.н. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че макар месото на 

убитите животни по-изразително да представя Христовото страдание, то е по-

неподходящо за обща употреба при това тайнство, както и за обозначаване на 

църковното единство. 

 На второто трябва да се отговори, че макар и не във всички земи да се раждат 

пшеница и грозде, все пак лесно може да бъде пренесено необходимото за това 

тайнство количество от тях. Прочее, при недостиг на едното другото не бива да бъде 

освещавано без него: тъй като пожертвуванието няма да е съвършено. 

 На третото пък следва да се отвърне, че приетото в малко количество вино 

няма как да навреди кой знае колко на болния. При все това, ако има опасност да се 

навреди някому, то не е необходимо всички приели тялото Христово непременно да 

приемат и кръвта му, както ще кажем по-нататък. 

 

 

Раздел 2. Дали като материя на това тайнство се иска определено 

количество от хляба и виното6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че като материя за това тайнство се 

иска определено количество от хляба и виното. 

 1. Наистина, следствията от благодатта са не по-малко подредени от 

естествените. Само че, както е казано във втора книга на „За душата”7

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.1. 

, „природата е 

положила граница на всички неща и разумна мяра на тяхната величина и растеж”. 

Следователно още повече в това тайнство, наричано „евхаристия”, сиреч „добра 

благодат” се изисква определено количество хляб и вино. 

7 Aristoteles, De anima, II 4, 416a16. 
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 2. Освен това Христос не е дал на служителите си властта над неща, водещи към 

осмиване на вярата и на нейните тайнства: съгласно реченото във Второто послание до 

коринтяните, 10:8: „Власт ни даде Господ за ваше съзидване, а не за разстройване.” Ала 

до осмиване на тайнството би довело, ако свещенослужителят пожелае да освети 

всичкия хляб, продаван на пазара, и всичкото вино в избата. Следователно той не може 

да стори това. 

 3. Освен това, ако някой бъде кръстен в морето, чрез кръщелната формула се 

освещава не цялата морска вода, ами само онази, с която се умива тялото на 

кръщавания. Следователно и при това тайнство не може да бъде осветено излишното 

количество хляб. 

 

 Противно на това е обаче, дето многото противостои на малкото и голямото – 

на дребното. Но няма толкова малко количество хляб и вино, което да не може да бъде 

осветено. Следователно няма и толкова голямо, което да не може да бъде осветено. 

 

 Отговарям с думите, че според някои8

 

 свещеникът не може да освети безмерно 

количество хляб или вино, например всичкия продаван на пазара хляб или всичкото 

вино в бъчвата. Ала това не изглежда да е вярно. Защото при всички имащи материя 

неща разумната мяра за определяне на материята се взема с оглед на целта: например 

материя за секирата е желязото, за да бъде тя пригодна за сечене. Цел на това тайнство 

е употребата от вярващите. Затова количеството материя на това тайнство трябва да се 

определя с оглед употребата му от вярващите. Това обаче не може да стане с отчитане 

на сега събралите се: в противен случай свещенослужителят, който има малцина 

енориаши, няма да може да освети много нафора. Остава, значи, материята на това 

тайнство да се определя с оглед употребата на вярващите безусловно. Само че броят на 

вярващите е неопределен. Поради което и не можем да кажем, че количеството материя 

на това тайнство е определено. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че материята на всяка 

естествена вещ приема определено количество  съобразно определена форма. Ала броят 

на вярващите, за употреба от страна на които е отредено това тайнство, е неопределен. 

Така че не става дума за същото. 
                                                 
8 Alexander Halensis, S. th., IV q.34 m.1 a.3; Bonaventura, Sent., IV d.10 p.2 a.1 q.4; Petrus de Tarantasia, 
Sent., IV d.10 q.4 a.2. 
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 На второто трябва да се отговори, че властта е отредена на църковните 

служители за две неща: за собствено резултата; и за целта на резултата. Второто обаче 

не снема първото. Ето защо, ако свещеникът поиска да освети тялото Христово с 

някаква лоша цел, например да го осмее или да приготви отрова, той съгрешава поради 

лошата цел, но при все това, по силата на дадената му власт, извършва тайнството. 

 На третото пък следва да се отвърне, че тайнството кръщение се извършва в 

употребата на материята. Затова чрез кръщелната формула се освещава не повече от 

водата, която ще бъде използувана. А това тайнство се извършва в освещаването на 

материята. Така че случаят не е същият. 

 

 

Раздел 3. Дали за материя на това тайнство се иска пшеничен хляб9

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че за материя на това тайнство не 

се иска пшеничен хляб. 

 1. Наистина, това тайнство припомня Господнето страдание. Ала по-съзвучен на 

Господнето страдание изглежда ечемиченият хляб, който е по-груб и с какъвто Христос 

нахранил множеството на планината, както е казано у Иоана, 6:9 сл., нежели 

пшеничният. Следователно собствената материя на това тайнство не е пшеничният 

хляб. 

 2. Освен това при естествените неща фигурата е знак за вида. Но има житни 

растения, имащи сходна фигура с пшениченото зърно, например булгурът и шпелтата: 

от които на някои места се приготвя хлябът, използуван при това тайнство. 

Следователно пшеничният хляб не е собствената материя на това тайнство. 

 3. Освен това смесването разваля вида. Но трудно ще се намери пшеничено 

брашно, в което да не са примесени други житни растения: освен ако зърната не са 

внимателно подбрани. Следователно се оказва, че не пшеничният хляб е собствената 

материя на това тайнство. 

 4. Освен това разваленото изглежда да е от друг вид. Но някои приготвят 

нафората от развален хляб, който вече очевидно не е пшеничен. Следователно, както 

изглежда, такъв хляб не е собствената материя на това тайнство. 

 

                                                 
9 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.2; d.19 q.1 a.2; De sacram. Altaris, 10; C. Gent., IV 69. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXIV. За материята на това тайнство 

6 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Противно на това е обаче, дето в това тайнство се съдържа Христос, който 

оприличава себе си на житно зърно, заявявайки у Иоана, 12:24: „Ако житното зърно, 

паднало в земята, не умре, остава си само.” Следователно житният или пшеничният 

хляб е материята на това тайнство. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, за употреба при тайнствата се взема 

такава материя, която е по-обичайно людете да използуват за подобна употреба. Сред 

другите хлябове обаче людете най-често използуват пшеничния: тъй като другите, 

както изглежда, го заместват, когато той не достига. Затова, смятаме, Христос е 

постановил това тайнство под вида на въпросния хляб. Този хляб и подсилва човеците: 

и така по подобаващ начин обозначава резултата от тайнството. Поради което и 

собствената материя на това тайнство е пшеничният хляб. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ечемиченият хляб 

подхожда за обозначаване суровостта на стария закон. Било поради твърдостта на този 

хляб. Било защото, както отбелязва Августин в „Осемдесет и три въпроса”10

 На второто трябва да се отговори, че раждащото ражда подобно на себе си по 

вид: понякога обаче раждащото и ражданото се различават по акциденциите си, било 

поради материята, било поради слабостта на пораждащата сила. Ето защо, ако има 

житни растения, които могат да поникнат от семето на пшеницата, както от засятото в 

лоша почва семе пониква дива пшеница, приготвеният от такова житно растение хляб 

може да е материя за това тайнство. Което очевидно не е случаят нито с ечемика, нито с 

шпелтата, нито с булгура, който иначе е най-сходен от всички с пшениченото зърно. 

Подобието по фигура в случая изглежда да означава по-скоро близост, нежели 

тъждество по вид: както по сходната им фигура проличава, че кучето и вълкът са 

близки по вид, ала не са от един и същ вид. Затова от подобни житни растения, които 

, 

„ечемиченото зърно, скрито под извънредно тънка обвивка обозначава или самия закон, 

който бил даден така, щото жизненото ястие за душата да бъде прикрито зад телесни 

тайнства: или народа, който още не бил се отърсил от плътските желания, покриващи 

сърцата като обвивка.” А това тайнство се отнася към „сладкото робство” на Христа и 

към вече явената истина, както и към духовния народ. Поради което и ечемиченият 

хляб няма как да е подобаваща материя за това тайнство. 

                                                 
10 83 quaest., qu. 61. 
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по никой начин не могат да поникнат от пшеничено семе, не може да се приготвя хляб, 

който да е материя за това тайнство. 

 На третото трябва да се отговори, че умереното смесване не разваля вида: 

понеже по-малкото в някакъв смисъл бива погълнато от повечето. Затова, ако бъде 

примесено малко различно зърно към много по-голямо количество пшеница, от тази 

смес ще може да се приготви хляб, който да е материя за това тайнство. Ако обаче 

примесът е голям, например наполовина или там някъде, такава смес разваля вида. 

Поради което и приготвеният от нея хляб няма да бъде дължимата материя на това 

тайнство. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че понякога хлябът е така развален, 

че губи самия си вид: както когато се разронва на части и се променят вкусът, цветът 

му и другите акциденции. От такава материя не може да бъде приготвено тялото 

Христово. Понякога обаче развалата не е чак такава, че да се загуби видът, ами хлябът е 

по-скоро пред разваляне: което проличава от изменения му вкус. От такъв хляб може да 

бъде приготвено Христовото тяло: ала приготвящият го съгрешава в непочтителност 

спрямо тайнството. И тъй като нишестето е от развалена пшеница, приготвеният от 

него хляб, както изглежда, не може да стане Христовото тяло: при все че някои11

 

 

твърдят противното. 

 

Раздел 4. Дали това тайнство трябва да се приготви от безквасен 

хляб12

 

 

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

приготвя от безквасен хляб. 

 1. Наистина, в това тайнство трябва да наподобяваме Христовото установление. 

А Христос изглежда е установил това тайнство с квасен хляб: понеже, както четем в 

дванадесета глава на Изход, иудеите наченали да използуват според закона безквасен 

хляб в деня Пасха, празнуван във времето на четиринадесетата луна; а Христос 

установил това тайнство във Велики четвъртък, „преди празник Пасха”, както е казано 

у Иоана, 13:14. Следователно и ние трябва да извъшваме това тайнство с квасен хляб. 

                                                 
11 Albertus Magnus, Sent., IV d.12 a.7 ad 8. 
12 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.2; C. Gent., IV 69; Op. 1 Contra error. graec., c.32 a.1. 37; In Io., XIII lect.1. 
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 2. Освен това законовите предписания няма защо да се спазват във времето на 

благодатта. Но използуването на безквасен хляб било някакъв предписан от закона 

обряд, както се вижда от дванадесета глава на Изход. Следователно при това 

благодатно тайнство не бива да използуваме безквасен хляб. 

 3. Освен това, както беше казано по-горе, причастяването е тайнство на 

боголюбието, както кръщението е такова на вярата. Жарта на боголюбието обаче се 

обозначава чрез кваса: както се вижда от глосата към реченото у Матея, 13:33: 

„Царството небесно прилича на квас”, и т.н. Следователно това тайнство трябва да се 

извършва с квасен хляб. 

 4. Освен това безквасността и квасът са акциденции на хляба, които не променят 

вида му. Ала в материята на кръщението не се прави разлика с оглед различните 

акциденции на водата: дали тя е солена или сладка, топла или студена. Следователно и 

при това тайнство не трябва да се прави разлика, дали хлябът е безквасен или квасен. 

 

 Противно на това е обаче, дето според Декреталия се наказва свещенослужител, 

който „дръзне да отслужва литургия, използувайки квасен хляб и дървена чаша”. 

 

 Отговарям с думите, че по отношение материята на това тайнство можем да 

съобразим две неща: какво е необходимо и какво е подобаващо. Необходимо е хлябът 

да е пшеничен: без което не се извършва тайнството. За тайнството обаче не е 

необходимо хлябът да е безквасен или квасен: понеже то може да бъде извършено и по 

двата начина. 

 Подобаващо е обаче всеки да спазва обряда на своята Църква при изпълнението 

на тайнството. А в това отношение има различни църковни обичаи. Така блаженият 

Григорий заявява в „Регистъра”13

 И все пак по-разумно е това да става с безквасен хляб. Първо, поради 

Христовото установление, доколкото той установил това тайнство „в първия ден на 

: „Римската Църква принася безквасен хляб: понеже 

Господ приел тяло без никакъв примес. Другите Църкви обаче принасят квасен: понеже 

Словото на Отца се облякло в плът, тъй както квасът се смесва с брашното.” Ето защо, 

както свещеник в латинската Църква, който извършва тайнството с квасен хляб, 

съгрешава, така би съгрешил и гръцки свещеник от тамошната Църква, извършвайки го 

с безквасен хляб; защото е изопачил обряда на своята Църква. 

                                                 
13 Cf. Tr. contra error. graec. auctore O.P. anno 1252 (PL 140, 524).  
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празник Безквасници”, както четем у Матея, 26:17, у Марка, 14:12, и у Лука, 22:7; в 

който ден в домовете на иудеите не трябвало да има нищо квасено, както научаваме от 

Изход, 12:15 сл. Второ, понеже хлябът е собствено тайнство на Христовото тяло, 

заченато без развала, нежели на божествеността му, както ще се види по-надолу. Трето, 

понеже това повече съответствува на чистотата на вярващите, изисквана за употребата 

на това тайнство: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 5:7 сл.: 

„Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме с безквасни хлябове от 

чистота и истина.” 

 При все това и обичаят на гърците има някакво основание: както поради 

значението, засегнато от Григорий; така и заради опровергаването на ереста на 

назареите, които смесвали законовите предписания с Евангелието. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както четем в Изход, 

12:7 сл., пасхалното празнуване започвало от вечерта на четиринадесетата луна. Тогава 

Христос, след заколването на пасхалния агнец, установил това тайнство. Ето защо 

според Иоан този ден предхождал деня Пасха, а тримата други евангелисти го наричат 

„първи ден на Безквасници”, когато в домовете на иудеите нямало нищо квасено, както 

беше казано. По-пълно за това говорихме по-горе, когато ставаше дума за Господнето 

страдание. 

 На второто трябва да се отговори, че приготвящите безквасен хляб не 

възнамеряват да спазват законовите обряди, ами желаят да се придържат към 

Христовото постановление. Затова те не постъпват като иудеите (non iudaizant). В 

противен случай като иудеите биха постъпили и празнуващите с квасен хляб: тъй като 

иудеите принасяли именно квасени хлябове от първата реколта. 

 На  третото трябва да се отговори, че квасът обозначава боголюбието поради 

резултата, доколкото именно прави хляба по-вкусен и по-голям. А развалата обозначава 

на основание на самия си вид. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че тъй като в кваса има някаква 

развала, а от развален хляб не може да се приготви въпросното тайнство, както беше 

казано; то по отношение на хляба се отчита далеч повече разликата между безквасния и 

квасния, нежели по отношение на кръщелната вода разликата между топла и студена. 

Защото квасеният хляб може да е дотолкова развален, че от него да не може да се 

приготви тайнството. 
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Раздел 5. Дали собствена материя на това тайнство е виното от 

грозде14

 

  

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че собствена материя на това 

тайнство не е виното от грозде. 

 1. Наистина, както водата е материя за кръщението, така виното е материя за 

това тайнство. Ала може да се кръщава в каквато и да е вода. Следователно и това 

тайнство може да се извърши с каквото и да е вино, например от нар или черница: още 

повече, че в някои земи не виреят лозя. 

 2. Освен това оцетът е вид вино, получавано от грозде, както казва Исидор.15

 3. Освен това, от гроздето се получава както чисто вино, така и сок от незрели 

зърна, както и шира. От тях обаче очевидно не може да се приготви тайнството: 

съгласно постановлението на Шестия събор в Трулан

 

Само че това тайнство не може да се приготви от оцет. Следователно, както изглежда, 

виното от грозде не е собствената материя на това тайнство. 

16: „Научихме, че в някои църкви 

свещенослужителите прибавят към принасяното и грозде, и предоставят на народа 

както едното, така и другото. Нареждаме никой свещеник да не го прави повече.” И 

папа Юлий17

 

 упреква някои, които „принасят изстискано от грозде вино при тайнството 

на Господнята чаша”. Оказва се, следователно, че виното от грозде не е собствената 

материя на това тайнство.  

 Противно на това е обаче, дето Господ сравнява себе си с житно зърно, но и с 

лоза, заявявайки у Иоана, 15:1: „Аз съм истинската лоза.” Но само хлябът от жито е 

материя за това тайнство, както беше казано. Следователно само вино от грозде е 

собствената материя на това тайнство. 

 

 Отговарям с думите, че това тайнство може да се приготвя единствено от вино 

от грозде. Първо, поради установлението на Христа, който установил това тайнство 

именно с вино от грозде: както се вижда от собствените му думи у Лука, 22:18, където 

установява въпросното тайнство: „Няма да пия от лозовия плод.” 
                                                 
14 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.3; C. Gent., IV 69. 
15 Isidorus Hispalensis, Etymologiae, XX 3. 
16 Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.6. 
17 Папа Юлий I. – cf. ibid., cn.7. 
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 Второ, защото, както беше казано, за материя на тайнството се взема онова, 

което собствено и обичайно има такъв вид. Вино в собствения смисъл обаче наричаме 

това от грозде: другите течности се наричат вино поради сходството им с това от 

грозде. 

 Трето, защото виното от грозде повече подхожда на резултата от тайнството, 

който е духовното веселие, тъй като в Псалома, 103:15, е писано, че „виното весели 

сърцето на човека”. 

 

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

наричат вино не в собствения смисъл на думата, ами поради някакво сходство. Но 

истинско вино може да бъде отнесено в земите, където не растат лозя в достатъчно за 

тайнството количество. 

На второто трябва да се отговори, че виното става оцет чрез развала: поради 

което и оцетът не може да се превърне обратно във вино, както е казано в осма книга на 

„Метафизика”.18

 На третото пък следва да се отвърне, че сокът от незрели зърна е на път да 

стане, поради което все още не е по вида си вино. Поради което от такъв не може да се 

приготви това тайнство. Ширата на свой ред вече има вида на вино: защото сладостта й 

свидетелствува за ферментацията, която е „резултат от естествената топлина”, както е 

казано в „Метеорологика”.

 Затова, както от напълно развален хляб не може да се приготви това 

тайнство, така не може да се приготви и от оцет. Може обаче да се приготви от 

прокиснало вино, както и от хляб, който е на път да се развали, макар приготвящият го 

да съгрешава: както беше казано по-преди. 

19

 

 Затова от шира може да бъде приготвено това тайнство. 

Не бива обаче към него да се примесват цели гроздови зърна: понеже тогава там би 

имало и нещо различно от виното. Забранява се също да се поднася в чашата току-що 

изцеден от гроздето сок: тъй като това е нередно поради нечистотата на сока. Това 

може да става само при необходимост: доколкото папа Юлий заявява на същото място: 

„Ако е необходимо, в чашата да се изстиска сок от гроздето.” 

 

 

                                                 
18 Aristoteles, Metaphys., VIII 5, 1044b34; Thomas Aquinas, lect.4. 
19 Id., Meteor., IV 2, 379b12; Thomas Aquinas, lect.3. 
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Раздел 6. Дали към виното трябва да се примесва вода20

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че към виното не бива да се 

примесва вода. 

 1. Наистина, пожертвуванието на Христа е било изобразено чрез приношението 

на Мелхиседек, за когото в Битие, 14:18, четем, че принесъл само хляб и вино. 

Следователно към това тайнство, както изглежда, не бива да се прибавя вода. 

 2. Освен това различните тайнства имат различна материя. Но водата е материя 

на кръщението. Следователно тя не бива да се взема като материя за това тайнство. 

 3. Освен това хлябът и виното са материята на това тайнство. Ала към хляба не 

се прибавя нищо. Следователно и към виното не бива да се прибавя каквото и да било. 

 

 Противно на това е обаче написаното от папа Александър на същото място: 

„При извършването на тайнствата по време на отслужваните Господу тържествени 

литургии трябва да бъдат принасяни единствено хляб и вино, примесено с вода.” 

 

 Отговарям с думите, че към виното, принасяно при това тайнство, трябва да се 

примесва вода. Първо, поради установлението. Защото се смята за вероятно Господ да е 

установил това тайнство с вино, примесено с вода, съгласно обичая по ония земи: 

поради което в Притчи Соломонови, 9:5, е речено: „Пийте виното, което съм 

размесила.”. 

 Второ, защото това подобава за представяне на Господнето страдание. Поради 

което пак папа Александър заявява: „Не бива в Господнята чаша да се поднася само 

вино или само вода, ами двете смесени: понеже, както четем, по време на страстите му 

и двете потекли от страната на Христа.” 

 Трето, защото това подобава за обозначаване резултата от това тайнство, който е 

съединението на християнския народ с Христа: тъй като по думите на папа Юлий „под 

вода очевидно се разбира народът, виното пък показва кръвта Христова. Следователно, 

когато в чашата се смесват вода и вино, народът се съединява с Христа.” 

 Четвърто, понеже това съответствува на крайния резултат от въпросното 

тайнство, който е встъпването във вечния живот. Затова Амвросий казва в „За 

тайнствата”21

                                                 
20 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.4; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.6. 

: „Водата се излива в чашата и бликва вечен живот.” 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по думите на 

Амвросий пак на същото място, както пожертвуванието на Христа е обозначено чрез 

приношението на Мелхиседек, така е обозначено и чрез водата, бликнала от камъка в 

пустинята: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 10:4: „Пиеха от 

духовния камък, който идеше подире им.” 

 На второто трябва да се отговори, че при кръщението водата се взема за 

умиване. В това тайнство обаче тя е за възстановяване: съгласно реченото в Псалома, 

22:2: „Той ме води на тихи води.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че хлябът се прави от вода и брашно. 

Затова, бъде ли примесена вода към виното, нито едно от двете не е без вода. 

 

 

Раздел 7. Дали примесването на вода е необходимо за това 

тайнство22

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че примесването на вода е 

необходимо за това тайнство. 

 1. Наистина, Киприан пише в писмото си до Цецилий23

 2. Освен това при Господнето страдание, което припомня това тайнство, от 

страната му „изтече кръв и вода”, както е казано у Иоана, 19:34. Ала виното, което е 

тайнство на кръвта, е необходимо за това тайнство. Следователно на същото основание 

е необходима и водата. 

: „Господнята чаша не е 

само вода или само вино, а смес от двете, както и тялото Господне не може да е само 

брашно, ами съчетание от двете”, сиреч от брашно и вода. Но смесването на вода и 

брашно е необходимо за това тайнство. Следователно необходимо е и примесването на 

вода към виното. 

 3. Освен това, ако водата не беше необходима за това тайнство, при него би било 

все едно каква вода се прибавя: и тогава би могло да се добавя вода с рози или каквато 

и да е друга подобна. Което не е обичайно за Църквата. Следователно водата е 

необходима за тайнството. 

                                                                                                                                                         
21 De sacramentis, V 1. 
22 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.4; IN I Cor., XI lect.6. 
23 Ер. 63. 
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 Противно на това е обаче казаното от Киприан на същото място: „Ако някой от 

предшествениците ни поради незнание или простодушие не е спазил това”, именно да 

примеси вода към виното при тайнството, „простодушието му следва да бъде 

простено.” Което не би било така, ако водата беше необходима за тайнството, както 

виното или хлябът. Следователно примесването на вода не е необходимо за тайнството. 

 

 Отговарям с думите, че какъв знак да вземем преценяваме с оглед на 

обозначаваното. Ала прибавянето на вода към виното се отнася към обозначаването 

причастността на вярващите към въпросното тайнство, доколкото чрез водата, 

примесена към виното, се обозначава народът, съединен с Христа, както беше казано. 

Към същото се отнася и това, дето от страната на висящия на кръста Христос потекла 

вода: тъй като чрез водата се обозначава отмиването на греховете, което става чрез 

страданието на Христа. По-горе обаче беше казано, че това тайнство се осъществява в 

освещаването на материята: а употребата му от вярващите е само последствие от него. 

Откъдето пък следва, че прибавянето на вода не е необходимо за тайнството. 

 

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

следва да се разбират в смисъл, щото не може да бъде нещо, което не е по подходящия 

начин. Така че сравнението е с оглед на онова, което трябва да стане, а не с оглед на 

необходимостта: понеже водата е същностна за хляба, но не е същностна за виното. 

 На второто трябва да се отговори, че изтичането на кръвта пряко се отнася към 

Христовото страдание: защото от раненото човешко тяло е естествено да потече кръв. 

Изтичането на вода, напротив, не е необходимо за страданието, ами е за показване на 

резултата от него, който е отмиването на греховете и охлаждането жарта на 

похотливото въжделение. Затова при това тайнство не се принася отделно вода, както 

виното се принася отделно от хляба: ами водата се принася смесена с вино, за да 

проличи, че виното само по себе си се отнася към това тайнство като необходимо за 

него, докато водата е нужна само като примесена към виното. 

 На третото пък следва да се отвърне, че доколкото примесването на вода към 

виното не е необходимо за тайнството, с оглед на тази необходимост няма значение, 

каква точно вода ще се примеси към виното, дали естествена или изкуствена, като тази 

от рози. При все че, с оглед подобаващото за тайнството, би съгрешил онзи, който 

примеси друга вода, а не естествена и истинска: понеже от страната на разпнатия 
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Христос потекла истинска вода, а не флегма, както твърдят някои, за да се види, че 

Христовото тяло било наистина съставено от четирите елемента; както чрез изтеклата 

кръв проличало, че е съставено от четирите течности; както казва Инокентий III. в 

декреталия си.24

 

 Тъй като обаче примесването на вода към брашното е необходимо за 

тайнството, доколкото съставлява субстанцията на хляба; ако към брашното бъде 

примесена розова вода или някаква друга течност, различна от истинската вода, от това 

не може да се приготви тайнството: понеже няма да се получи истински хляб. 

 

Раздел 8. Дали трябва да се прибавя вода в голямо количество25

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че трябва да се прибавя вода в 

голямо количество. 

 1. Наистина, от страната на Христа потекли видимо и кръв, и вода: поради което 

у Иоана, 19:35, е речено: „И който видя, засвидетелствува.” Ала водата може да бъде 

видяна в това тайнство само ако е в голямо количество. Следователно, както изглежда, 

трябва да се прибави вода в голямо количество. 

 2. Освен това примесената с много вино вода се разваля. Ала което е развалено, 

не съществува. Значи все едно е, дали ще добавиш малко вода при това тайнство, или 

няма да добавиш никак. Само че не бива да не се добавя. Следователно не бива да се 

добавя и само малко. 

 3. Освен това, ако беше достатъчно да се добави малко, достатъчно би било 

капка вода да се капне в цяла бъчва. А това е очевидно смехотворно. Следователно не е 

достатъчно да се прибави малко вода. 

 

 Противно на това е обаче казаното в „За отслужването на литургии”26

 

: „В 

страната ти е разпространена една опасна злоупотреба, именно в тайнството да се влага 

повече вода, нежели вино: при все че, съгласно основателния общ обичай на Църквата, 

трябва да се влага повече вино, отколкото вода.” 

                                                 
24 Regesta, XII, Ep. ad Ferrariensem epics. - cf. Decretal. Gregorii IX, III tit.41 c.8. 
25 Cf. Sent., IV d.11 q.2 a.4; In I Cor., XI lect.6. 
26 De celebrat. missar., 13. 
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 Отговарям с думите, че относно прибавяната към виното вода, както отбелязва 

в един свой декреталий Инокентий III.27, има три мнения. Според едни смесената с 

вино вода остава, докато виното се превръща в кръв. Ала това мнение е напълно 

неудържимо. Защото при тайнството на олтара след освещаването няма нищо, освен 

плътта и кръвта Христова: както отбелязва и Амвросий в „За задълженията”28

 Затова други пък настояват, че както виното се превръща в кръвта Христова, 

така водата се преобразува в онази вода, която изтекла от страната му. Ала и това не 

може да се твърди разумно. Понеже тогава водата би се освещавала отделно от виното, 

както виното – от хляба. 

: „Преди 

благослова се именува друг вид, след благослова е означено тялото.” В противен 

случай не бихме му се прекланяли и почитали като Бог. 

  Ето защо, както и сам той заявява, по-достоверно е мнението на третите, според 

които водата се превръща на вино, а виното – на кръв. Само че това няма как да стане, 

ако не се добави малко вода, която да се превърне във вино. Затова винаги е по-сигурно 

да се добавя малко вода, особено пък ако виното е слабо: понеже ако водата бъде в 

такова количество, щото да развали вида на виното, тайнството не може да се извърши. 

Поради това и папа Юлий упреква на посоченото място някои, които „пазят цяла 

година накиснат в шира ленен плат, а като дойде време за тайнството, отмиват част от 

него с вода и така принасят”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за обозначаването на 

това тайнство е достатъчно да се усети водата, преди да бъде добавена към виното: тя 

обаче не бива да бъде усещана след смесването. 

 На второто трябва да се отговори, че ако изобщо не бъде прибавена вода, това 

изцяло би изключило значението: а когато водата се превърне във вино, с това се 

обозначава въплъщението на народа в Христа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че ако водата се добави в бъчвата, тя не 

би била достатъчна за обозначаване на това тайнство: а тя трябва да се прибави към 

виното тъкмо когато се извършва тайнството.    

 

                                                 
27 Ibid., 6.  
28 Cf. De mysteriis, 9. – cf. Gratianus, Decretum, III d.2 cn.1. 
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