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СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ХЛЯБА И ВИНОТО В ТЯЛОТО И КРЪВТА 

ХРИСТОВИ 
 

 Идва ред да се спрем на превръщането на хляба и виното в тялото и кръвта 

Христови. 

 Във връзка с това се пита за осем неща: 

 Първо, дали в това тайнство тялото на Христа присъствува наистина или само 

като образ и знак. 

 Второ, дали след освещаването при това тайнство остава субстанцията на хляба 

и виното. 

 Трето, дали тя изчезва. 

 Четвърто, дали се превръща в тялото и кръвта Христови. 

 Пето, дали след освещаването там остава някаква акциденция. 

 Шесто, дали остава субстанциална форма. 

 Седмо, дали превръщането става изведнъж. 

 Осмо, дали е вярно твърдението: „От хляба става тялото на Христа.” 

 

 

Раздел 1. Дали в това тайнство тялото на Христа присъствува 

наистина или само като образ и знак1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че в това тайнство тялото на Христа присъствува не 

наистина, ами само като образ и знак. 

 1. Наистина, у Иоана, 6:53 сл., е казано, че когато Господ рекъл: „Ще ядете 

плътта на Сина Човечески и ще пиете кръвта Му”, и т.н., „мнозина от учениците Му, 

като чуха това, казаха: тежки са тия думи”: а той им отвърнал: „Духът е, който 

животвори; плътта нищо не ползува.” Все едно казва, съгласно тълкуванието на 

Августин към четвърти псалом2

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.10 a.1; De sacram. Altaris, 11; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 61-63; In Io., VI 
lect.6. 

: „В духовен смисъл разбирай казаното от мен. Ще 

ядете не тялото, което виждате, и ще пиете не кръвта, която ще пролеят тези, които ме 

2 Enarr. in Ps., IV 5; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.44; Petrus Lombardus, IV d.10 c.1.  
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разпнат. Тайнство ви предоставих. То духовно ще ви оживотвори: самата плът нищо не 

ползува.” 

 2. Освен това Господ казва у Матея, 28:20: „Ето, аз съм с вас  през всички дни до 

свършека на света”: което Августин3

 3. Освен това никое тяло не може да е едновременно на много места, щом това 

не подобава дори на ангела: тъй като на същото основание то би могло да бъде 

навсякъде. Само че тялото на Христа е истинско тяло и е на небето. Следователно то, 

както изглежда, не е наистина в тайнството на олтара, ами присъствува там само като 

знак.  

 тълкува така: „Докато свърши света, Господ е над 

нас: но все пак тук с нас е Господнята истина. Защото тялото, в което възкръснал, 

трябва да е на едно място; истината му обаче е разпространена навсякъде.” 

Следователно Христос не присъствува в това тайнство наистина, ами само като знак. 

 4. Освен това църковните тайнства са отредени за полза на вярващите. Но 

според Григорий в една негова хомилия4 владетелят бил упрекван, задето „питал за 

телесното присъствие на Христа”. Апостолите също били възпрепятствувани да 

приемат Светия Дух, понеже жалели за телесното му присъствие: както отбелязва 

Августин5

 

 по повод реченото у Иоана, 16:7: „Ако не замина, Утешителят няма да дойде 

при вас.” Следователно Христос не присъствува телесно в тайнството на олтара. 

 Противно на това е обаче казаното от Иларий в осма книга на „За Троицата”6: 

„Относно истинността на плътта и кръвта Христова няма никакво място за колебание. 

Сега и сам Господ, и вярата ни изповядва, че плътта му наистина е храна и кръвта му 

наистина е питие.” И Амвросий заявява в шеста книга на „За тайнствата”7

 

: „Както 

Господ Иисус Христос е истински Син Божи, така истинска е плътта Христова, която 

приемаме, и истинска е кръвта, която пием.” 

 Отговарям с думите, че това, дето във въпросното тайнство наистина 

присъствуват тялото и кръвта Христови, може да бъде постигнато не чрез сетивата, ами 

единствено чрез вярата, опряна на божествения авторитет. Затова по повод реченото у 

                                                 
3 In Io., tr.30. 
4 In Evang., II hom.28. 
5 In Io., tr.94. 
6 De Trinitate, VIII 15. 
7 De sacramentis, VI 1; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.84. 
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Лука, 22:19: „Това е Моето тяло, което за вас се дава”, Кирил8

 Това е подобаващо най-напред с оглед съвършенството на новия закон. Защото 

пожертвуванията на стария закон са съдържали това истинско пожертвувание на 

Христовото страдание само образно: съгласно реченото в Посланието до евреите, 10:1: 

„Законът има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата.” Затова 

пожертвуванието на установения от Христа нов закон трябвало да има нещо повече в 

себе си: именно да съдържа самия страдалец , при това не само като знак или образ, 

ами наистина. Затова въпросното тайнство, което реално съдържа самия Христос, е по 

думите на Дионисий в трета глава на „За небесната иерархия”

 заявява: „Не се чуди, 

дали това е вярно, ами приеми думите на Спасителя на вяра: защото той е истината и 

значи не лъже.” 

9

 На второ място това съответствува на Христовото боголюбие, благодарение на 

което за наше спасение приел истинското тяло на нашата природа. И тъй като 

собствено присъщ на приятелството е най-вече „съвместният живот с приятелите”, 

както твърди Философът в девета книга на „Етика”

 „завършекът на всички 

други тайнства”, в които е причастна силата на Христа. 

10

 На трето място това съответствува на съвършенството на вярата, която е както в 

божествеността, така и в човековостта на Христа: съгласно реченото у Иоана, 14:1: 

„Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.” И тъй като вярата е за невидимото, както Христос 

невидимо ни показва божествеността си, така по невидим начин ни показва и плътта си 

в това тайнство. 

, той ни обещал като награда 

телесното си присъствие, заявявайки у Матея, 24:28: „Дето бъде тялото, там ще се 

съберат орлите.” Между другото той и не ни лишава от телесното си присъствие в 

нашето скиталчество, ами се свързва с нас в това тайнство с истинските си тяло и кръв. 

Поради което и сам казва у Иоана, 6:56: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, 

пребъдва в Мене, и Аз в него.” Ето защо, тъкмо поради това съкровено съединяване на 

Христа с нас, това тайнство е знак за най-висше боголюбие и крепител на надеждата 

ни. 

 Някои люде, които не обръщали внимание на тези неща, били на мнение, че 

тялото и кръвта Христови са в това тайнство само като знак. Това твърдение следва да 

бъде отхвърлено като еретично, тъй като то противоречи на думите на Христа. Затова 

                                                 
8 Ad loc. 
9 Eccl. hier., III 1. 
10 Aristoteles, Ethic., IX 12, 1171b32; Thomas Aquinas, lect.14. 
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Беренгарий, който пръв застъпвал това погрешно схващане, впоследствие бил 

принуден да се отрече от заблуждението си и да изповяда истината на вярата.11

 

 

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

изказване дало повод на споменатите еретици да се заблудят, зле тълкувайки казаното 

от Августин. Защото когато той заявява: „Ще ядете не тялото, което виждате”, той не 

възнамерява да отхвърли истинността на Христовото тяло: ами само твърди, че те няма 

да го ядат във вида, в който го виждат. Сетнешното пък: „Тайнство ви предоставих. То 

духовно ще ви оживотвори”, не означава, че Христовото тяло е в това тайнство само с 

оглед на мистичното си значение, ами то е там духовно, което ще рече, невидимо и 

съобразно духовната си сила. Затова и в коментара си върху Иоана12

 На второто трябва да се отговори, че тези думи на Августин, както и всички 

подобни следва да бъдат разбирани като отнасящи се до Христовото тяло, виждано в 

собствения му вид: съобразно което и сам Господ заявява у Матея, 26:11: „Мене не 

всякога имате.” А невидимо във вида на това тайнство тялото му е навсякъде, където 

въпросното тайнство се извършва. 

 той тълкува 

реченото, че тялото нищо не ползува, по следния начин: „Как разбрали те това? Те 

разбрали, че плътта трябва да бъде ядена все едно от разрязан труп или такава, каквато 

се продава на пазара: а не като оживотворена от духа. Присъвкупи ли се дух към 

плътта, тя е от голяма полза: понеже ако не беше, Словото не би станало плът, та да 

обитава в нас.” 

 На третото трябва да се отговори, че Христовото тяло не е в тайнството така, 

както тялото е в мястото, сиреч запълвайки всичките му измерения: ами е по особен 

начин, присъщ тъкмо на това тайнство. Затова казваме, че Христовото тяло е в 

различни олтари не като на различни места, ами именно като в тайнство. С което не 

казваме, че то е там само като знак, при все че тайнството е в рода на знака: ами 

смятаме, че тялото на Христа е там, както беше казано, по присъщия за това тайнство 

начин. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че този аргумент има предвид 

присъствието на Христовото тяло така, както присъствува тяло, сиреч в зримия си вид: 

а не духовно, сиреч невидимо и по духовната си сила. Затова Августин отбелязва на 

споменатото място в коментара му върху Иоана: „Ако разбираш духовно” думите на 
                                                 
11 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.42. 
12 In Io., tr.27. 
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Христа за плътта, „те са дух и живот за теб: ако пък ги разбираш плътски, те пак са дух 

и живот, само че не и за теб.” 

 

 

Раздел 2. Дали в това тайнство след освещаването остава 

субстанцията на хляба и виното13

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че след освещаването в това 

тайнство остава субстанцията на хляба и виното. 

 1. Наистина, в четвърта книга14

 2. Освен това между тайнствата на Църквата трябва да има съгласуваност. Но 

при другите тайнства субстанцията на материята остава: например при кръщението – 

субстанцията на водата, а при миропомазването – тази на мирото. Следователно и при 

това тайнство субстанцията на хляба и виното остава. 

 Дамаскин казва: „Тъй като людете обикновено 

ядат хляб и пият вино, той свързал божествеността с тях и ги направил свое тяло и 

кръв.” И по-нататък: „Хлябът на приобщаването не е обикновен хляб, ами свързан с 

божествеността.” Ала свързват се реално съществуващи неща. Следователно при това 

тайнство хлябът и виното са налични заедно с Христовите тяло и кръв. 

 3. Освен това хлябът и виното се използуват при това тайнство, доколкото 

обозначават църковното единство, доколкото „единият хляб става от много зърна, а 

едното вино – от много чепки грозде”, както се изразява Августин в „За Символа”.15

 

 

Ала това е свързано със самата субстанция на хляба и виното. Следователно 

субстанцията на хляба и виното остава при това тайнство. 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в „За тайнствата”16

 

: „Макар да 

имат вида на хляб и вино, трябва да вярваме, че след освещаването няма нищо друго, 

освен плътта и кръвта Христова.” 

 Отговарям с думите, че според някои17

                                                 
13 Cf. Sent., IV d.11 q.1 a.1; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.4; C. Gent., IV 63. 

 при това тайнство след освещаването 

субстанцията на хляба и виното се запазва. Само че това схващане не може да бъде 

14 De fide orth., IV 13. 
15 Cf. In Io., tr.26. 
16 De sacramentis, IV 5; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.74. 
17 Petrus Lombardus, Sent., IV d.11 c.2; Algerus Leodiensis, De sacramentis, prol. et c.6 (PL 180, 739 sqq.).  
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удържано. Първо, понеже при него отпада истината на въпросното тайнство, според 

която в него е налице истинското тяло Христово. Което не е там преди освещаването. 

Но нещо не може да е някъде, където преди не го е имало, ако не се е придвижило по 

място или не се е преобразувало по друг някакъв начин: така в къщата започва да гори 

огън или пренесен отдругаде, или тепърва запален. Очевидно е, обаче, че Христовото 

тяло не започва да е налично в това тайнство чрез движение по място. Най-напред, 

защото така би излязло, че е престанало да е на небето: тъй като придвижващото се по 

място не стига до новото място, ако не е изоставило предишното. Сетне, защото всяко 

придвижващо се по място нещо прекосява много междинни места: което тук не може 

да се каже. След това, защото е невъзможно едното движение на придвижващото се по 

място нещо да завърши едновременно на много места: като обаче Христовото тяло 

започва да е едновременно на много места при това тайнство. Остава, значи, да се 

съгласим, че при това тайнство тялото на Христа не започва да е наново различно по 

друг начин, ами именно чрез преобразуване на субстанцията на хляба в него. А когато 

нещо се преобразува в друго, то не остава. Така излиза, че с оглед истинността на това 

тайнство субстанцията на хляба не може да остане след освещаването. 

 Второ, понеже това схващане противоречи на формулата на това тайнство, в 

която се изговаря: „Това е Моето тяло.” Което не би било вярно, ако субстанцията на 

хляба оставаше там: тъй като субстанцията на хляба, разбира се, в никакъв случай не е 

тялото Христово. Тогава по-скоро би трябвало да се каже: „Тук е Моето тяло.” 

 Трето, понеже то противоречи на почитането на това тайнство, ако там има 

субстанция, на която не можем да се кланяме като на божество. 

 Четвърто, понеже противоречи на църковния обряд, според който след телесна 

храна не бива да се приема Христовото тяло: докато, напротив, след една осветена 

нафора може да се приеме друга. 

 Ето защо въпросното схващане трябва да се избягва като еретично. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Бог е свързал 

божествеността си, сиреч божествената си сила с хляба и виното не за да останат те при 

това тайнство, ами за да направи от тях свое тяло и кръв. 

 На второто трябва да се отговори, че в другите тайнства, за разлика от това, 

Христос не е реално присъствуващ. Затова при другите тайнства остава субстанцията 

на материята, не обаче и при това. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че видовете, които остават при това 

тайнство, са достатъчни, както ще стане дума по-долу, за да го обозначат: защото чрез 

акциденциите се познава смисълът на субстанцията. 

 

 

Раздел 3. Дали след освещаването при това тайнство субстанцията 

на хляба изчезва или се разтваря в предишната материя18

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че след освещаването при това 

тайнство субстанцията на хляба изчезва или се разтваря в предишната материя. 

 1. Наистина, телесното трябва да се намира някъде. Ала субстанцията на хляба, 

която е нещо телесно, не остава при това тайнство, както беше казано: не може да се 

посочи и място, където тя да е. Следователно след освещаването тя не е нещо. Значи е 

унищожена или се е разтворила в предлежащата материя. 

 2. Освен това нещото, което е границата, откъдето се тръгва при изменението, не 

остава, освен във възможността на материята: например когато от въздуха става огън, 

формата на въздуха не остава, освен във възможността на материята; и също когато 

бялото става черно. Но при това тайнство субстанцията на хляба и виното е онова, от 

което се тръгва, а тялото  и кръвта Христова са границата, до която се стига: защото 

Амвросий заявява в „За задълженията”19

 3. Освен това едно от противоположните твърдения трябва да е вярно. Ала 

твърдението, че след освещаването субстанцията на хляба и виното е нещо, е погрешно. 

Следователно вярно е, че субстанцията на хляба и виното е нищо. 

: „Преди благослова се именува друг вид, след 

благослова е означено тялото.” Следователно, бъде ли осветена, субстанцията на хляба 

не остава, освен като разтворена в своята материя. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „Осемдесет и три въпроса”20

 

: 

„Бог не е причина нещо да клони към небитие.” А това тайнство се извършва с 

божествена сила.  Следователно при него не се унищожава субстанцията на хляба и 

виното. 

                                                 
18 Cf. Sent., IV d.11 q.1 a.2; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 63; Quodl., V q.6 a.1. 
19 Cf. De mysteriis, 9; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.1. 
20 83 quaest., qu.21. 
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 Отговарям с думите, че тъй като субстанцията на хляба и виното не остава при 

това тайнство, някои21

 Само че предлежаща материя, в която могат да се разтворят смесените тела, са 

четирите елемента: понеже не е възможно разтваряне в първата материя, сиреч до 

пълна безформеност, тъй като материята не може да бъде без форма. Но ако след 

освещаването във вида на тайнството остават единствено тялото и кръвта, ще трябва да 

признаем, че елементите, в които се е разтворила субстанцията на хляба и виното, са се 

махнали оттам чрез движение по място. Което може да се улови със сетивата. По същия 

начин субстанцията на хляба и виното ще остане чак до последния миг на 

освещаването. А в самия последен миг на освещаването там вече ще е налице 

субстанцията било на тялото, било на кръвта Христова: както в последния миг на 

възникването вече е налице формата. Поради което и няма как да има момент, в който 

там да е налице предлежаща материя. Защото не може да се твърди, че субстанцията на 

хляба или виното постепенно се разтваря в предлежащата материя или че 

последователно отстъпва от мястото на видовете. Понеже, ако това започваше да става 

в последния миг на освещаването й, в част от нафората едновременно биха били и 

тялото на Христа, и субстанцията на хляба: което противоречи на казаното преди. Ако 

пък започва да става преди освещаването, ще трябва да допуснем време, в което в 

дадена част от нафората няма да е нито субстанцията на хляба, нито тялото на Христа: 

което е нелепо. 

, смятайки за невъзможно субстанцията на хляба и виното да се е 

преобразувала в тялото и кръвта Христова, настояват, че чрез освещаването 

субстанцията на хляба и виното или се разтваря в предишната си материя, или напълно 

изчезва. 

 Споменатите люде изглежда са преценили това. Поради което са предпочели 

другата възможност, именно че въпросната субстанция изчезва. Само че и това не може 

да бъде. Понеже няма как да приемем друг начин, по който истинското тяло на Христа 

да започва да е налично в това тайнство, освен чрез преобразуване на субстанцията на 

хляба в него: а това преобразуване отпада, ако приемем било унищожението на хляба, 

било разтварянето му в предлежащата материя. По същия начин и няма как да обясним, 

кое при въпросното тайнство причинява разтварянето или унищожението: понеже 

резултатът от тайнството е обозначен чрез формулата; а словесната формула „Това е 

Моето тяло” не обозначава нито едното от двете. 

                                                 
21 Guillelmus Parisiensis, De sacra Eucharistia, 1; Petrus Lombardus, Sent., IV d.11 c.2. 
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 Оттук става ясно, че споменатото схващане е погрешно. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че когато бъде осветена, 

субстанцията на хляба или виното не остава нито във видовете на тайнството, нито 

другаде. От което обаче не следва, че тя изчезва: тъй като се преобразува в тялото на 

Христа. Както от това, че въздухът, от който се е родил огън и който не е нито на 

едното, нито на другото място, не следва, че той е изчезнал. 

 На второто трябва да се отговори, че формата, която е границата, до която се 

достига, не се преобразува в друга форма, ами едната форма следва другата в носителя: 

поради което именно първата форма остава единствено във възможността на материята. 

А тук субстанцията на хляба се преобразува в Христовото тяло, както беше казано по-

горе. Поради което и случаят не е същият. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар да не е вярно, дето след 

освещението субстанцията на хляба е нещо; това, в което тя се преобразувана, е все пак 

нещо. Поради което субстанцията на хляба не е унищожена. 

 

 

Раздел 4. Дали хлябът може да се преобразува в тялото Христово22

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че хлябът не може да се 

преобразува в Христовото тяло. 

 1. Наистина, преобразуването е някакво изменение. Ала при всяко изменение 

трябва да има някакъв носител, който първо да е във възможност, а после да е в 

действителност: защото, както е казано в осма книга на „Физика”23, „движението е 

действие на съществуващото във възможност”. Ала не може да бъде посочен носител 

на субстанцията на хляба и на Христовото тяло: тъй като по самото си понятие 

субстанцията „не е в някакъв носител”, както е казано в „Категории”.24

 2. Освен това формата на онова, в което нещо се преобразува, започва тепърва да 

е в материята на онова, което се преобразува в него: така например, когато въздухът се 

преобразува в несъществувалия преди огън, формата на огъня започва тепърва да е в 

 Следователно 

няма как цялата субстанция на хляба да се преобразува в тялото на Христа. 

                                                 
22 Cf. Sent., IV d.11 q.1 a.3; In I Cor., XI lect.4 sq.; C. Gent., IV 63; Op. 3 De ratione fidei, 8; Quodl., V q.6 a.1. 
23 Aristoteles, Phys., VIII 1, 201a10; Thomas Aquinas, lect.2. 
24 Id., Praedic., 3, 2a13; 3a7. 
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материята на въздуха; и по същия начин, когато храната се преобразува в 

несъществувалия преди човек, формата на човека започва тепърва да е в материята на 

храната. Та ако хлябът се преобразува в тялото на Христа, формата на Христовото тяло 

трябва непременно да започва тепърва да е в материята на хляба: което не е вярно. 

Следователно хлябът не се преобразува в субстанцията на Христовото тяло. 

 3. Освен това, когато две неща са сами по себе си разделени, едното никога не се 

превръща в другото: както бялото не става черно, ами носителят на белотата става 

носител на чернота, съгласно казаното в първа книга на „Физика”.25

 

 Но както две 

противоположни форми са сами по себе си разделени като начала на формалното 

различие; така две обозначени материи са сами по себе си различени като начало на 

материалното различие. Следователно ето тази материя на хляба няма как да стане ето 

тази материя, чрез която се индивидуализира Христовото тяло. Така че субстанцията на 

ето този хляб не може да се преобразува в субстанцията на тялото Христово. 

 Противно на това е обаче казаното от Евсевий от Емеса26

 

: „Не бива да е ново за 

теб и не бива да ти се струва невъзможно земни и смъртни неща да се преобразуват в 

субстанцията на Христа.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, щом в това тайнство е 

истинското тяло на Христа, което при това не започва да е там тепърва чрез движение 

по място; а и изобщо не е там като в място, както се вижда от казаното: то непременно 

трябва да признаем, че то започва да е там чрез преобразуване на субстанцията на хляба 

в него. 

 Това преобразуване обаче не е сходно с естествените такива, ами е изцяло 

свръхестествено, осъществено единствено с Божията сила. Затова Амвросий казва на 

споменатото място в „За тайнствата”: „Ясно е, че Девата е родила извън природния ред. 

И това, което приготвяме, е тяло от Дева родено. Та какъв природен ред дириш в  

Христовото тяло: щом Господ Иисус е роден противоестествено от Девица.” А по 

повод реченото у Иоана, 6:63: „Думите, що ви говоря”, именно за това тайнство, „са 

дух и живот”, Хризостом27

                                                 
25 Id., Phys., I 5, 188a31; Thomas Aquinas, lect.10 sq. 

 казва: „Сиреч са духовни и нямат в себе си нищо плътско 

26 Cf. Ps.-Hieronymus, Ep. 38; Ps.-Isidorus Hispalensis, Sermones, 4; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.35. 
27 In Io., hom.47. 
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или плътски последици, ами са изкоренени от тях всяка земна необходимост и 

наложените тук закони.” 

 Очевидно е обаче, че всяка действуващо действува, доколкото самото то е в 

действителност. Но всяко тварно действуващо е определено в действителността си: тъй 

като е от определен род и вид. Затова действието на всяко тварно действуващо е 

определено за даден резултат. А всяко нещо е определено в действителното си битие от 

своята форма. Затова всяко природно или тварно действуващо може да действува 

единствено за изменение на формата. Ето защо и всяко преобразувание, ставащо 

съобразно законите на природата, е преобразувание по форма. Само че Бог е безкрайна 

действителност, както беше установено в първата част на това съчинение. Поради 

което действието му се разпростира върху цялата природа на съществуващото. Значи 

той не само може да осъществи преобразуванието по форма така, щото различните 

форми да следват една друга в един и същ носител: ами е в състояние да преобразува и 

цялото съществуващо, така че цялата субстанция на дадено нещо да се преобразува в 

цялата субстанция на друго. 

 Това при въпросното тайнство става с божествена сила. Защото цялата 

субстанция на хляба се преобразува в цялата субстанция на Христовото тяло и цялата 

субстанция на виното – в цялата субстанция на кръвта Христова. Поради което това 

преобразуване не е по форма, ами е субстанциално. И то не е сред видовете естествено 

движение, ами може да бъде наречено собствено „преосъществяване” 

(transsubstantiatio). 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че то изхожда от 

изменението по форма: тъй като на формата е собствено присъщо да е в материята или 

в носителя. Ала това е неуместно при преобразуването на цялата субстанция. Ето защо, 

доколкото въпросното преобразуване предполага някакъв ред на субстанциите, едната 

от които се преобразува в другата, то има за носител и двете субстанции, именно като 

ред и число. 

 На второто трябва да се отговори, че и това възражение изхожда от 

преобразуването или изменението по форма: понеже, както беше казано, формата 

трябва да е в материя или носител. Не е така обаче при преобразуването на цялата 

субстанция, което няма защо да приема някакъв носител. 

 На третото пък следва да се отвърне, че силата на крайното действуващо не 

може да промени нито форма във форма, нито материя в материя. Такова 
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преобразувание може да стане обаче със силата на безкрайното действуващо, 

осъществявано в цялото съществуващо: понеже и за двете форми, както и за двете 

материи обща е природата на съществуващото; и понеже създателят на 

съществуващото е способен да преобразува битийността на едната в битийността на 

другата, премахвайки онова, по което те се различават. 

 

 

Раздел 5. Дали при това тайнство остават акциденциите на хляба и 

виното28

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че при това тайнство не остават 

акциденциите на хляба и виното. 

 1. Наистина, с отстраняването на първото отпада и следващото. Ала 

субстанцията е по природа преди акциденцията, както е доказано в седма книга на 

„Метафизика”.29

 2. Освен това в тайнството на истината не може да има измама. А чрез 

акциденциите съдим за субстанцията. Изглежда, значи, че човек се лъже в преценката 

си, ако акциденциите остават, пък субстанцията не остава. Следователно това не 

подобава на въпросното тайнство. 

 Следователно щом след освещаването в това тайнство не остава 

субстанцията на хляба, то очевидно не може да остане и акциденцията му. 

 3. Освен това, макар вярата да не е подвластна на разума, тя не е 

противоразумна, ами е свръхразумна: както беше казано в самото начало на това 

съчинение. Но разумът ни се опира на сетивата. Следователно нашата вяра не бива да е 

противна на сетивата, като сетивата ни преценяват, че това там е хляб, а вярата ни 

смята, че е субстанцията на Христовото тяло. Значи на това тайнство не подобава 

акциденциите на хляба, които са уловими чрез сетивата, да останат, пък субстанцията 

на хляба да не остане. 

 4. Освен това оставащото след преобразуванието изглежда да е носителят на 

изменението. Та ако след преобразуванието остават акциденциите на хляба, излиза, че 

самите акциденции са носителят на преобразуванието. Което е невъзможно: защото 

няма акциденция на акциденцията. Следователно при това тайнство не бива да остават 

акциденциите на хляба и виното. 
                                                 
28 Cf. Sent., IV d.11 q.1; d.12 q.1 a.1; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 62-65; Op. 3 De ratione fidei, 8. 
29 Aristoteles, Metaphys., VII 6, 1028a32; Thomas Aquinas, lect.1. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXV. За превръщането на хляба и виното 

13 

 

http://philosophymedieval.org/  

 

 Противното обаче твърди Августин30

 

: „Във вида на хляба и виното, който 

виждаме, ние почитаме неща незрими, именно плътта и кръвта.” 

 Отговарям с думите, че за сетивата ни е очевидно, дето след освещаването 

всички акциденции на хляба и виното остават. Което става с пълно основание чрез 

божественото провидение. Първо, защото за човеците не е обичайно и е твърде 

отблъскващо да ядат човешка плът и да пият кръв; поради което плътта и кръвта 

Христова ни се предоставя във вида на неща, които людете често употребяват, именно 

хляба и виното. 

 Второ, за да не осмиват неверниците това тайнство, ако ядем нашия Господ под 

собствения му вид. 

 Трето, за да трупаме заслуги към вярата, като приемаме незримо тялото и кръвта 

Господни. 

 

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

първия параграф на книгата „За причините”31

 На второто трябва да се отговори, че при това тайнство няма измама: защото 

акциденциите, за които отсъждат сетивата, са истински. А интелектът, чийто собствен 

обект е субстанцията, както е казано в трета книга на „За душата”

, следствието зависи по-скоро от първата, 

нежели от вторичната причина. Затова с Божията сила, която е първопричината на 

всички неща, може да стане така, щото след отмахването на предходното следващото 

да остане. 

32

 Оттук става ясен и отговорът на третото възражение. Защото вярата не е 

против сетивата, ами е за онова, което те не постигат. 

, е предпазен от 

заблуда от вярата. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че това преобразувание собствено 

няма носител, както беше казано. При все това акциденциите, които остават, имат 

някакво сходство с носителя. 

 

 

                                                 
30 Cf. Lanfrancus, De corp. et sang. Domini, 13; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.41. 
31 Liber de causis, 1. 
32 Aristoteles, De anima, III 6, 430b28: Thomas Aquinas, lect.11. 
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Раздел 6. Дали след освещаването в това тайнство остава 

субстанциалната форма на хляба33

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че след освещаването в това 

тайнство остава субстанциалната форма на хляба. 

 1. Наистина, беше казано, че след освещаването остават акциденциите. Но тъй 

като хлябът е нещо изкуствено, то и формата му е акциденция. Следователно остава 

след освещаването. 

 2. Освен това форма на Христовото тяло е душата: тъй като във втора книга на 

„За душата”34

 3. Освен това собственото действие на вещта следва от субстанциалната й 

форма. Но това, което остава във въпросното тайнство, храни и прави всичко, което 

прави и хлябът. Следователно субстанциалната форма на хляба остава в това тайнство 

след освещаването. 

 е казано, че душата е „действителността на тялото имащо живота във 

възможност”. Ала не може да се каже, че субстанциалната форма на хляба се 

преобразува в душа. Следователно тя очевидно остава след освещаването. 

 

 Противно на това е обаче, дето субстанциалната форма на хляба е от 

субстанцията на хляба. А субстанцията на хляба се преобразува в тялото Христово, 

както беше казано. Следователно субстанциалната форма на хляба не остава. 

 

 Отговарям с думите, че според някои след освещаването остават не само 

акциденциите на хляба, ами и субстанциалната му форма. Ала това не може да бъде. 

Първо, защото ако субстанциалната форма оставаше, нищо от хляба не би се 

преобразувало в тялото на Христа, освен само материята. Така би излязло, че тя се 

преобразува не в цялото Христово тяло, ами единствено в материята му. Което отрича 

формулата на тайнството, гласяща: „Това е Моето тяло.” 

 Второ, защото ако оставаше в материята на хляба, ще остава цялата субстанция 

на хляба. Което противоречи на казаното по-напред. В друга материя да остане обаче 

не може: тъй като собствената форма е единствено в собствената си материя. Ако пък 

оставаше в обособена материя, би била действителна умопостигаема форма и интелект: 

понеже всички обособени от материята форми са такива. 
                                                 
33 Cf. Sent., IV d.11 q.1 a.1; In I Cor., XI lect.4. 
34 Aristoteles, De anima, II 1, 412a27; Thomas Aquinas, lect.1. 
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 Трето, защото не би подобавало на това тайнство. Понеже акциденциите на 

хляба остават в това тайнство така, щото под тях да се вижда тялото на Христа, разбира 

се, не в собствения му вид, както беше казано по-горе. 

 Затова трябва да поддържаме, че субстанциалната форма на хляба не остава. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че нищо не пречи 

изкуствено да възникне нещо, чиято форма не е акциденция, ами е субстанциална 

форма: както изкуствено могат да бъдат създавани жаби и змии. Такава форма 

изкуството не създава със собствената си сила, ами със силата на природните начала. 

По този именно начин то създава субстанциалната форма на хляба с помощта на огъня, 

изпичащ приготвената от брашно и вода материя. 

 На второто трябва да се отговори, че душата е форма на тялото, придаваща му 

целия съвършен ред, сиреч правеща го да съществува, да е телесно, да е одушевено и 

така нататък. Така че формата на хляба се преобразува във формата на Христовото 

тяло, придавайки му тъкмо телесност: а не правейки го одушевено именно от тази 

душа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че някои от действията на хляба следват 

от самите акциденции, например въздействията върху сетивата. Такива действия са 

налични във видовете на хляба поради оставащите негови акциденции. Други действия 

следват или от материята на хляба, доколкото тя се преобразува в нещо друго; или от 

субстанциалната му форма, каквото е действието, следващо от вида му, а именно да 

укрепва сърцето на човека. Такива действия откриваме в това тайнство не заради 

материята или оставащата форма, ами понеже по чудесен начин се придават на 

акциденциите, както ще стане дума по-нататък. 

 

Раздел 7. Дали това преобразувание става мигновено или 

последователно35

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че това преобразувание не става 

мигновено, ами последователно. 

 1. Наистина, в това преобразувание първо е субстанцията на хляба, а после е 

субстанцията на Христовото тяло. Двете не са в един миг, а в два. Но между всеки два 

                                                 
35 Cf. Sent., IV d.11 q.1 a.3; Quodl., VII q.4 a.2. 
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мига има междинно време. Следователно това преобразувание трябва да става в 

последователността на времето между последния миг, в който налице там е хлябът, и 

първия, в който там е тялото на Христа. 

 2. Освен това при всяко преобразувание има ставане и станалост. Но тези двете 

не са едновременно: тъй като това, което става, не е; а което вече е станало, е. 

Следователно при това преобразувание има преди и после. Така че то няма как да е 

мигновено, ами е последователно. 

 3. Освен това в „За тайнствата”36

 

 Амвросий казва, че това тайнство „се извършва 

с Христовото слово”. Ала Христовото слово се произнася последователно. Значи 

последователно е и преобразуванието. 

 Противно на това е обаче, дето това преобразувание се извършва от безкрайна 

сила, на която е присъщо да действува изведнъж. 

 

 Отговарям с думите, че дадено изменение е мигновено в три смисъла. Първо, 

откъм формата, която е границата на изменението. Ако е форма, която допуска повече 

и по-малко, тя се придобива от носителя последователно, какъвто е случаят със 

здравето. Тъй като обаче субстанциалната форма не допуска повече и по-малко, тя 

изведнъж встъпва в материята. Второ, откъм носителя, който понякога последователно 

се подготвя за приемане на формата: затова водата се сгрява постепенно. Когато обаче 

носителят е в крайната си разположеност спрямо формата, той я приема изведнъж: 

както изведнъж се осветява прозрачното. Трето, откъм действуващото, което е с 

безкрайна сила: поради което е в състояние тутакси да разположи материята за 

съответната форма. Както според Марка, 7:34 сл., когато Христос рекъл „ефатà, сиреч 

отвори се”, „веднага се отвори слухът на човека и се развързаха връзките на езика му”. 

 И в трите тези смисъла въпросното преобразувание е мигновено. Първо, защото 

субстанцията на Христовото тяло, при която завършва това преобразувание, не допуска 

повече и по-малко. Второ, защото при това преобразувание няма носител, който да се 

подготвя последователно. Трето, защото то става с безкрайната Божия сила. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че някои37

                                                 
36 De sacramentis, IV 4. 

 не са 

безусловно съгласни, щото между всеки два мига има междинно време. Това е така, 
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казват те, когато двата мига се отнасят към едно и също движение, но не и когато те се 

отнасят към различни такива. Поради това между мига, който измерва края на покоя, и 

този, който измерва началото на движението, няма междинно време. Само че тук те се 

заблуждават. Понеже единството на времето и мига или тяхната множественост се 

определя не от всяко движение, ами именно от първото движение на небето, което е 

мяра за всяко движение и покой. Затова други признават, че е така при времето, което 

измерва движение, зависещо от движението на небето. Има обаче и независещи от него 

движения, които и не биват измервани чрез него: каквито са движенията на ангелите, за 

които стана дума в първата част на това съчинение. Поради което между два мига, 

отговарящи на тези движения, няма междинно време. Само че не това се има предвид в 

нашия случай. Защото, ако и въпросното преобразувание да не е свързано с движението 

на небето, то се осъществява с произнасяне на думи, което по необходимост се измерва 

с движението на небето. Затова между двата мига, обозначаващи това преобразувание, 

непременно трябва да протича междинно време. Други на свой ред твърдят, че мигът, в 

който за последно е хлябът, и този, в който най-напред е Христовото тяло, са два, що се 

отнася до измерваното чрез тях, но са един, що се отнася до измерващото време: както 

когато две линии се допират, има две точки с оглед на двете линии, но точката е една с 

оглед мястото на допирането. Само че това не е същото. Защото мигът и времето не са 

вътрешна мяра за частичните движения, както линията и точката са такава за телата: 

ами са само външна такава, както мястото – за телата. Други пък заявяват, че реално 

имаме един миг, а по понятие – два. Само че тогава ще излезе, че реално 

противоположностите са заедно. Защото различието по понятие не променя реално 

даденото нещо. Ето защо трябва да се каже, че това преобразувание, както беше 

споменато, се извършва чрез Христовите думи, произнасяни от свещенослужителя, така 

че последният миг от произнасянето им е пръв миг, в който в тайнството е тялото на 

Христа, докато през цялото предходно време там е субстанцията на хляба. В това време 

не може да се приеме някакъв миг, непосредствено предхождащ последния: понеже 

времето не се състои от последователни мигове, както е доказано в шеста книга на 

„Физика”.38

                                                                                                                                                         
37 Albertus Magnus, Sent., IV d.11 a.3; Bonaventura, Sent., I a.1 q.5. 

 Затова може да бъде посочен мигът, когато налице е Христовото тяло, но 

не може да се посочи последният момент, когато е налице субстанцията на хляба, ами 

38 Aristoteles, Phys., VI 1, 231b9; Thomas Aquinas, lect.1. 
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може да се посочи само последното време. Същото е и при природните изменения: 

както се вижда от думите на Философа в осма книга на „Физика”.39

 На второто трябва да се отговори, че при мигновените изменения ставането и 

станалостта са едновременно налице: както едновременно са осветяването и 

осветеността. В такива случаи наричаме дадено нещо станало, защото вече е: а ставащо 

– защото преди го е нямало. 

 

 На третото пък следва да се отвърне, че въпросното преобразувание, както 

беше казано, става в последния миг на произнасянето на думите: понеже тогава се 

разкрива пълнотата на значението им, което въздействува във формулите на 

тайнствата. Затова и не следва, че преобразуванието е последователно. 

 

 

Раздел 8. Вярно ли е твърдението: „От хляба става тялото 

Христово”40

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че не е вярно твърдението: „От 

хляба става тялото Христово.” 

 1. Наистина, всяко нещо, от което става друго, е това, което става друго, но не и 

обратното: защото казваме, че от бялото става черно и бялото става черно; но макар да 

казваме, че човекът става черен, не казваме, че от човека става черно; както е видно от 

първа книга на „Физика”.41

 2. Освен това ставането завършва при битието или станалостта. В никакъв 

случай обаче не е вярно, че „хлябът е Христовото тяло” или че „хлябът е станал 

Христовото тяло”, или пък че „хлябът ще бъде Христовото тяло”. Следователно не е 

истинно и твърдението: „От хляба става тялото Христово.” 

 Та ако е вярно, че от хляба става тялото Христово, правилно 

ще е да кажем и че хлябът става Христовото тяло. Което очевидно не е вярно: понеже 

хлябът не е носител на ставането, ами е по-скоро граница. Следователно не е правилно 

да се казва, че от хляба става тялото на Христа. 

 3. Освен това всяко нещо, от което става друго, се преобразува в това, което 

става от него. Ала очевидно невярно е, че „хлябът се преобразува в тялото на Христа”: 

тъй като това преобразувание изглежда по-чудно от сътворяването; по отношение на 

                                                 
39 Ibid., VIII 8, 263b9; Thomas Aquinas, lect.17. 
40 Cf. Sent., IV d.11 q.1 a.4. 
41 Aristoteles, Phys., I 5, 188a35; Thomas Aquinas, lect.10. 
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което обаче не казваме, че несъществуващото се преобразува в съществуващо. 

Следователно излиза, че не е вярно и твърдението: „От хляба става Христовото тяло.” 

 4. Освен това нещото, от което става друго, може да е другото. Само че не е 

правилно да се каже: „Хлябът може да е тялото Христово.” Следователно не е вярно и 

твърдението: „От хляба става Христовото тяло.” 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий на споменатото място в „За 

тайнствата”: „Където се върши освещаване, от хляба става тялото Христово.” 

 

 Отговарям с думите, че преобразуването на хляба в Христовото тяло донякъде 

съвпада със сътворяването и природното изменение, донякъде се отличава от тях. 

Наистина, обща за трите е подредбата на пределите, именно че след едното идва 

другото: при сътворяването битието след небитието, при това тайнство Христовото 

тяло след субстанцията на хляба, а при природното изменение бялото след черното или 

огънят след въздуха; и че споменатите предели не са едновременно. 

 Преобразуванието, за което говорим сега, съвпада със сътворяването по това, че 

при тях няма общ носител на двете крайности. Обратното е при всяко природно 

изменение. 

 Това преобразувание съвпада с природното изменение по две неща, макар и не 

по един и същ начин. Първо, понеже и в двата случая едната от крайностите преминава 

в другата, хлябът в Христовото тяло, а въздухът в огън: а не нещо несъществуващо да 

се превръща в съществуващо. Само че това става по различен начин в единия и в 

другия случай. При това тайнство цялата субстанция на хляба прехожда в цялото тяло 

на Христа: а при природното изменение материята на едното нещо приема формата на 

другото, изоставяйки предишната си форма. На второ място те съвпадат по това, че и в 

двата случая остава нещо тъждествено: което не става при сътворяването. Само че по 

различен начин: защото при природното изменение една и съща остава материята или 

носителят; докато при това тайнство едни и същи остават акциденциите. 

 От всичко това може да се разбере, по какъв различен начин следва да говорим 

за тези неща. Тъй като крайностите при трите не са едновременно, при нито едно от тях 

едната крайност не може да се предицира за другата чрез субстантивен глагол в 

сегашно време: понеже не казваме: „Хлябът е Христовото тяло”, или: „Въздухът е 

огън”, или: „Бялото е черно.” 
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 Поради подредбата на крайностите обаче можем да използуваме във всичките 

три случая предлога „от”, обозначаващ тъкмо реда. Защото можем истинно и в 

собствения смисъл да кажем, че „от несъществуващото става съществуващо, от хляба – 

тялото на Христа, от въздуха – огън или от бялото – черно”.  

 Но тъй като при сътворяването едната крайност не прехожда в другата, там няма 

как да използуваме думата „преобразувание”, та да кажем, че „несъществуващото се 

преобразува в съществуващо”. Тази дума можем да използуваме при това тайнство, 

както и при природното изменение. Но тъй като при това тайнство цялата субстанция 

се променя пак в цяла, въпросното преобразование собствено се нарича 

„преосъществяване”. 

 От друга страна, доколкото при това преобразувание не може да се приеме един 

носител, при него няма как да допуснем нещата, които наистина са налични при 

природното преобразувание на основание на носителя. На първо място е очевидно, че 

носителят има възможността за противоположното: поради което казваме, че „бялото 

може да бъде черно” и че „въздухът може да бъде огън”. Макар че второто не е същото 

като първото: тъй като носителят на бялото, в който има възможност за чернота, е 

цялата субстанция на бялото, доколкото белотата не е част от него; докато носителят на 

формата на въздуха е част от нея; поради което, когато кажем, че „въздухът може да е 

огън”, това е истинно на основание на частта и в преносен смисъл (per synecdochen). 

Ала при това преобразувание, също както при сътворяването няма носител, поради 

което и не се казва, че едната крайност може да е другата, например че 

„несъществуващото може да е съществуващо” или че „хлябът може да е тялото 

Христово”. На същото основание не може собствено и да се каже, че „от 

несъществуващото става съществуващо” или че „от хляба става тялото Христово”: 

понеже предлогът „от” (de) обозначава съсубстанциална причина; която 

съсубстанциалност на крайностите при природното изменение е дадена със 

съгласуваността им в носителя. На същото основание не може да се приеме и че 

„хлябът ще бъде тялото на Христа” или „ще стане Христовото тяло”, както и при 

сътворяването, че „несъществуващото ще бъде съществуващо” или че 

„несъществуващото ще стане съществуващо”: понеже този начин на изразяване е 

истинен при природното изменение на основание на носителя, когато например 

казваме, че „бялото става черно” или че „бялото ще бъде черно”. 

 Тъй като обаче при това тайнство след преобразуванието нещо остава същото, 

именно акциденциите на хляба, както беше казано по-горе, някои изрази могат да бъдат 
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допуснати по сходство: например че „хлябът е Христовото тяло” или че „хлябът ще 

бъде Христовото тяло”, или пък че „от хляба ще стане Христовото тяло”; като под 

името „хляб” се разбира не субстанцията на хляба, ами изобщо „онова, което има вида 

на хляб” и което е най-напред субстанцията на хляба, а сетне тялото Христово. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че онова, от което става 

друго, понякога предполага едновременността на носителя с една от крайностите при 

изменението: както когато се казва: „От бялото става черно.” Понякога обаче 

предполага само противоположната крайност: както когато се казва: „От утрото става 

ден.” С това не се твърди, че едното става другото, сиреч че „утрото става ден”. Същото 

е и в нашия случай, където собствено се твърди, че „от хляба става тялото Христово”, 

което обаче не идва да каже, че „хлябът става тялото Христово”, освен с оглед на 

някакво сходство, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че онова, от което става друго, понякога ще 

е другото, именно поради предполагания носител. Ето защо, тъй като при това 

преобразувание няма един носител, аргументът не се отнася до същото. 

 На третото трябва да се отговори, че при това преобразувание има повече 

затруднителни неща, нежели при сътворяването, при което затрудняващото е само това, 

дето от нищо става нещо: което обаче се дължи на присъщия на първата причина начин 

на създаване, доколкото тя нищо друго не предпоставя. При въпросното 

преобразувание затрудняващо е не само това, дето едно цяло се превръща в друго цяло, 

така че нищо от предходното не остава (а това не е присъщо на общия начин на 

причиняване): ами също и това, дето акциденциите остават след като е разрушена 

субстанцията, както и много други неща, за които ще говорим впоследствие. При все 

това думата „преобразувание” се употребява по отношение на това тайнство, но не и по 

отношение на сътворяването, както беше казано. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че, както беше казано, възможността 

е свързана с носителя, какъвто няма при това преобразувание. Затова и не се казва, че 

хлябът може да е Христовото тяло: защото въпросното преобразувание става не чрез 

страдателната способност на творението, ами единствено чрез действената способност 

на Твореца.  
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