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СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ХРИСТОС Е В ТОВА ТАЙНСТВО 

 

 Сега следва да разгледаме начина, по който Христос е в това тайнство. 

 В тази връзка се задават осем въпроса: 

 Първо, дали целият Христос е в това тайнство. 

 Второ, дали целият Христос е в двата вида на тайнството. 

 Трето, дали целият Христос е във всяка част на видовете. 

 Четвърто, дали целите измерения на Христовото тяло са в това тайнство. 

 Пето, дали тялото на Христа е в това тайнство по място. 

 Шесто, дали след освещаването тялото на Христа се придвижва с 

придвижването на нафората и чашата. 

 Седмо, дали Христовото тяло в това тайнство може ба бъде видяно с очи от 

някого. 

 Осмо, дали истинското тяло на Христа остава в това тайнство, когато се яви 

чудесно във вида на дете или плът. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Дали целият Христос се съдържа в това тайнство1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не целият Христос се съдържа в това тайнство. 

 1. Наистина, Христос започва да е в него чрез преобразуването на хляба и 

виното. Очевидно е, обаче, че хлябът и виното не могат да се преобразуват нито в 

божествеността на Христа, нито в душата му. Следователно, доколкото Христос 

съществува в трите субстанции, именно на божествеността, душата и тялото, както 

беше установено по-горе; изглежда, че не целият Христос е в това тайнство. 

 2. Освен това Христос е в това тайнство с оглед възстановяването на вярващите, 

което става с храна и питие, както беше казано по-горе. Но сам Господ казва у Иоана, 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.10 a.2; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.6; C. Gent., IV 64; Quodl., IV a.1; In Io., VI lect.6. 
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6:55: „Плътта Ми е наистина храна и кръвта Ми е наистина питие.” Следователно в 

това тайнство се съдържат единствено плътта и кръвта на Христа. Но има и много 

други части на Христовото тяло: жили, кости и други подобни. Следователно не целият 

Христос се съдържа в това тайнство. 

 3. Освен това тяло с голяма величина няма как да се съдържа в нещо с по-малки 

размери. Ала размерът на осветените хляб и вино е далеч по-малък от собствения 

размер на Христовото тяло. Няма как, следователно, в това тайнство да е целият 

Христос. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в „За задълженията”2

 

: „В онова 

тайнство е Христос.” 

 Отговарям с думите, че съгласно католическата вяра е изцяло необходимо да 

изповядваме, щото в това тайнство е целият Христос. Трябва да се знае обаче, че нещо 

от Христа е в това тайнство по два начина: от една страна, поради силата на 

тайнството; от друга страна, поради съвместеност по природа. По силата на самото 

тайнство в неговите видове е онова, в което пряко се преобразува предходната 

субстанция на хляба и виното, доколкото то е обозначено чрез словесната формула, 

въздействуваща в това, както и в останалите тайнства: например, когато се каже: „Това 

е Моето тяло. Тази е Моята кръв.” Поради съвместеност по природа във въпросното 

тайнство пък е онова, което е реално свързано със завършека на споменатото 

преобразувание. Защото когато две неща са реално свързани и едното е реално някъде, 

то и другото трябва да е там: тъй като реално свързаните неща могат да бъдат 

разделени единствено чрез действие на душата. 

 

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

преобразуването на хляба и виното не завършва при божествеността или душата на 

Христа, то те не са във въпросното тайнство по силата на самото тайнство, ами поради 

реалната им съвместеност. Защото божествеността никога не изоставя приетото тяло и 

поради това навсякъде, където е тялото, непременно е и неговата божественост. Затова 

в това тайнство по необходимост се съдържа божествеността на Христа, придружаваща 

                                                 
2 Cf. Gratianus, Decretum, III d.2 cn.40. 
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неговото тяло. Ето защо в документите на Ефеския събор3

 На второто трябва да се отговори, че, що се отнася до вида на хляба, в 

тайнството по силата на него самото се съдържа не само плътта, ами цялото Христово 

тяло, сиреч костите, жилите и всичко подобно. Което проличава от формулата на 

тайнството, гласяща не: „Това е Моята плът”, ами: „Това е Моето тяло.” Затова, когато 

Господ казва у Иоана, 6:55: „Плътта Ми е наистина храна”, под „плът” следва да се 

разбира цялото тяло, тъй като е обичайно човеците да я смятат по-пригодна за ядене: 

доколкото обикновено людете се хранят с месото на животните, а не с костите или 

други подобни. 

 четем: „Ставаме причастни 

на тялото и кръвта Христови не възприемайки общата плът и не като мъже осветени и 

свързани със Словото в единство по достойнство, ами на наистина оживотворяващата и 

станалата собствено присъща на Словото плът.” На свой ред душата реално е била 

отделена от тялото, както беше казано по-горе. Затова, ако това тайнство беше 

отслужвано в онези три дни на смъртта, там не би имало душа, нито по силата на 

тайнството, нито поради реалната съвместеност. Но тъй като „Христос, веднъж 

възкръснал от мъртвите, вече не умира”, както е речено в Посланието до римляните, 

6:9, душата му е винаги реално съединена с тялото. Поради което в това тайнство 

тялото на Христа е по силата на самото тайнство, а душата му е в него поради реалната 

й съвместеност. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано, когато хлябът се 

преобразува в тялото на Христа, а виното в кръвта му, акциденциите остават. От което 

става ясно, че не пространствените измерения на хляба и виното се преобразуват в тези 

на Христовото тяло, ами една субстанция се превръща в друга. Така по силата на 

самото тайнство в него е субстанцията на тялото и кръвта Христови, а не измеренията 

на последните. Поради което проличава, че тялото на Христа е в това тайнство по 

субстанция, а не по големина. Но собствената цялост на субстанцията се съдържа без 

разлика и в малка, и в голяма величина: както цялата природа на въздуха е и в малко, и 

в много въздух, и цялата природа на човека е и в малкия, и в големия човек. Затова в 

това тайнство след освещаването се съдържа цялата субстанция на Христовите тяло и 

кръв, както преди освещаването там се е съдържала субстанцията на хляба и виното. 

 

                                                 
3 Conc. Ephes., I 26. – cf. Cyrillus Alexandrinus, Ep. 27. 
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Раздел 2. Дали целият Христос се съдържа в двата вида на това 

тайнство4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че целият Христос не се съдържа в 

двата вида на това тайнство. 

 1. Наистина, това тайнство е предназначено за човешко спасение не по силата на 

видовете, ами по силата на съдържащото се във въпросните видове: тъй като 

последните са били и преди освещаването, придаващо силата на това тайнство. 

Следователно, ако в единия вид не се съдържаше същото, което се съдържа и в другия, 

и целият Христос се съдържаше в двете, очевидно единият от тях би бил излишен при 

това тайнство. 

 2. Освен това беше казано, че под „плът” се разбират всички други части на 

тялото, като кости, жили и подобните тям. Ала кръвта е една от частите на човешкото 

тяло: както се вижда от думите на Аристотел в съчинението му за живите същества.5

 3. Освен това станалото вече няма как да стане отново. Ала Христовото тяло е 

започнало вече да бъде в това тайнство чрез освещаването на хляба. Следователно то не 

може отново да започне да бъде чрез освещаването на виното. Така във вида на виното 

няма да се съдържа Христовото тяло; а следователно в него няма да е целият Христос. 

Следователно целият Христос не се съдържа в двата вида. 

 

Следователно, ако кръвта Христова се съдържаше във вида хляб, както в него се 

съдържат другите части на тялото, тя не би трябвало да бъде освещавана отделно: както 

отделно не се освещават и другите телесни части. 

 

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

коринтяните, 11:25: „чашата”, глосата отбелязва: „В двата вида”, именно на хляба и 

виното, „е прието едно и също.” Така става видно, че в двата вида е целият Христос. 

 

 Отговарям с думите, че на основание казаното по-горе с абсолютна сигурност 

трябва да се поддържа, щото в двата вида на тайнството е целият Христос: само че по 

различен начин. Във вида на хляба Христовото тяло е по силата на тайнството, а в този 

на кръвта е поради реалната съвместеност: както по-горе беше казано относно 

божествеността и душата на Христа. Във вида на виното пък кръвта Христова е по 
                                                 
4 Cf. S. th., III q.78 a.6 ad 1; Sent., IV d.10 a.2; In I Cor., XI lect.6; C. Gent., IV 64; In Io., VI lect.6. 
5 Hist. animal., I 4, 489a30; De part. animal., I 2, 647b12. 
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силата на тайнството, а Христовото тяло е поради реалната съвместеност, както 

божествеността и душата: тъй като сега кръвта на Христа не е отделена от тялото му, 

както е била по времето на страданието и смъртта. Ето защо, ако това тайнство беше 

отслужвано тогава, във вида на хляба би било тялото на Христа без кръвта, а във вида 

на виното – кръвта без тялото: както било наистина. 

 

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

да е и в единия, и в другия вид, това не е напразно. Защото, първо, това помага да бъде 

представено страданието на Христа, при което кръвта била отделена от тялото. Затова и 

във формулата за освещаване на кръвта се споменава проливането на кръвта. Това е 

подобаващо, второ, с оглед извършването на тайнството: за да бъдат поотделно 

показани на вярващите Христовото тяло в храната и кръвта му в питието. Трето, с 

оглед на резултата: съгласно казаното по-горе, че тялото се принася за спасение на 

тялото, а кръвта за спасение на душата. 

 На второто трябва да се отговори, че при Христовото страдание, което 

припомня това тайнство, не са били разделени другите части на тялото, както била 

отделена кръвта, ами тялото не се разпаднало: съгласно реченото в Изход, 12:46: 

„Костите й не трошете.” Затова при въпросното тайнство кръвта се освещава отделно 

от тялото, но не и някоя друга част. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано, Христовото тяло 

не е във вида на виното по силата на тайнството, ами е там поради реалната 

съвместеност. Затова чрез освещаването на виното в него тялото на Христа се появява 

там не само по себе си, ами по съвместеност. 

 

 

Раздел 3. Дали целият Христос е във всяка част на видовете хляб и 

вино6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че целият Христос не е във всяка 

част на видовете хляб и вино. 

 1. Наистина, въпросните видове могат да се делят до безкрайност. Така че, ако 

Христос е във всяка тяхна част, би излязло, че той е безкрайно пъти в това тайнство. 

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.10 a.3; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 67; Quodl., VII q.4 a.1. 
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Което е нелепо: понеже безкрайното противостои не само на природата, ами и на 

благодатта. 

 2. Освен това, доколкото тялото на Христа е органично, то има определено 

отстоящи една от друга части: защото органичното тяло по самото си понятие 

предполага определено отстояние на отделните части една спрямо друга, например на 

окото – от другото око и на окото – от ухото. Само че това няма как да бъде, ако във 

всяка част от видовете е целият Христос: защото би трябвало във всяка част да е всяка 

част; така че където е едната част, да са и другите. Следователно не е възможно целият 

Христос да е във всяка част на нафората или на виното в чашата. 

 3. Освен това тялото на Христа винаги съхранява истинската си телесна природа 

и никога не се променя в дух. Но тялото по самото си понятие е „величина, заемаща 

някакво положение”, както е видно от „Категории”.7

 

 А на тази величина е присъщо 

отделните й части да са на различни места. Оказва се, следователно, че не може целият 

Христос да е във всяка част на видовете. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в една негова проповед8

 

: 

„Отделни неща приемат Господ Христа: в отделните части той е целият и не се 

раздробява на отделни части, ами е цял в отделните.” 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното по-горе, в това тайнство 

тялото на Христа е по силата на самото тайнство, а пространствената величина 

(quantitas dimensiva) е поради реалната съвместеност, поради което Христовото тяло е 

във въпросното тяло по субстанция, сиреч по начина, по който субстанцията има 

измерения: а не по самите измерения, сиреч по начина, по който пространствената 

величина на дадено тяло е вместена в пространствената величина на някое място. 

Очевидно е обаче, че природата на субстанцията е цялата във всяка част на 

измеренията, в които се съдържа: както във всяка част на въздуха е цялата природа на 

въздуха и във всяка част на хляба е цялата природа на хляба. И това е така, без значение 

дали измеренията са действително разделени, както когато въздухът се разделя или 

хлябът се начупва; или са действително неразделени, а делими само във възможност. 

Ето защо е очевидно, че Христос е целият във всяка част на видовете хляб, дори ако 

                                                 
7 Aristoteles, Praedic., 4, 5a23. 
8 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.77. 
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нафората остава цяла: а не само когато се начупва, както смятат някои9

 

, вземайки за 

пример образа в огледалото, който се вижда като един в цялото огледало, но счупи ли 

се огледалото, в отделните му части се появяват отделни образи. Само че случаят 

изобщо не е същият. Понеже умножаването на подобни образи в счупеното огледало се 

дължи на различните отражения в различните части на огледалото: докато тук има само 

едно освещаване, поради което тялото на Христа е в тайнството. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че броят следва от 

делението. Затова, докато величината остава неразделена действително, нито 

субстанцията на дадена вещ е налична многократно в измеренията си, нито тялото на 

Христа е в измеренията на хляба. А значи и не безкрайно пъти: ами толкова пъти, на 

колкото части се дели. 

 На второто трябва да се отговори, че определеното отстояние между частите в 

органичното тяло се основава на пространствената му величина: докато природата на 

субстанцията предхожда и величината. И тъй като преобразуването на субстанцията на 

хляба завършва пряко в субстанцията на Христовото тяло, според която тялото на 

Христа собствено и непосредствено е във въпросното тайнство, такова отстояние 

между частите в Христовото тяло наистина има, само че последното се отнася към 

тайнството не съобразно въпросното отстояние, ами съобразно субстанцията си, както 

беше казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че този аргумент изхожда от природата 

на тялото с оглед на неговата пространствена величина. Само че, както беше казано, 

тялото на Христа се отнася към това тайнство не съобразно величината, а съобразно 

субстанцията си. 

 

Раздел 4. Дали цялата пространствена величина на Христовото 

тяло е в това тайнство10

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че не цялата пространствена 

величина на Христовото тяло е в това тайнство. 

 1. Наистина, беше казано, че цялото тяло на Христа се съдържа във всяка част на 

осветената нафора. Но никоя пространствена величина не се съдържа цялата в някакво 
                                                 
9 Innocentius III. Papa, De sacro altaris mysterio, IV 8. 
10 Cf. Sent., IV d.10 a.2; C. Gent., IV 63 sqq.; Quodl., VII q.4 a.1. 
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цяло и в която и да е негова част. Следователно невъзможно е цялата пространствена 

величина на Христовото тяло да се съдържа в това тайнство. 

 2. Освен това невъзможно е две пространствени величини да са налице 

едновременно, дори ако едната е обособена, а другата е в естественото тяло: както 

проличава от казаното от Философа в трета книга на „Метафизика”.11

 3. Освен това, ако две нееднакви пространствени величини се наложат една 

върху друга, по-голямата ще се разпростира отвъд по-малката. Ала пространствената 

величина на Христовото тяло е далеч по-голяма от тази на осветената нафора, и то във 

всички измерения. Та ако в това тайнство беше пространствената величина на 

Христовото тяло заедно с тази на нафората, пространствената величина на Христовото 

тяло ще се разпростира отвъд тази на нафората. Тя обаче не е без субстанцията на 

тялото Христово. Следователно субстанцията на Христовото тяло ще е в това тайнство 

и извън вида на хляба. Което е нелепо: тъй като субстанцията на Христовото тяло е в 

това тайнство единствено доколкото е осветен хлябът, както беше казано. 

Следователно невъзможно е цялата величина на Христовото тяло да е в това тайнство. 

 Ала в това 

тайнство, както се вижда с очи, остава пространствената величина на хляба. 

Следователно там я няма тази на Христовото тяло. 

 

 Противно на това е обаче, дето пространствената величина на дадено тяло не е 

отделена по битие от субстанцията му. Само че в това тайнство е цялата субстанция на 

тялото на Христа, както беше установено по-горе. Следователно в него е цялата 

пространствена величина на Христовото тяло. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, нещо от Христа е в това 

тайнство по два начина: по силата на самото тайнство или поради естествената 

съвместеност. По силата на самото тайнство пространствената величина на Христовото 

тяло не е във въпросното тайнство. Защото по силата на самото тайнство в него се 

намира онова, в което пряко завършва преобразуванието. А преобразуванието в това 

тайнство завършва пряко при субстанцията на тялото Христово, а не при неговите 

измерения. Което се вижда от това, дето след освещаването пространствената величина 

остава, а прехожда единствено субстанцията на хляба. Тъй като обаче субстанцията на 

Христовото тяло реално не се оголва откъм пространствената си величина или от 

                                                 
11 Aristoteles, Metaphys., III 2, 998a7; Thomas Aquinas, lect.7. 
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останалите си акциденции, то по силата на реалната съвместеност в това тайнство са 

налице както пространствената величина на Христовото тяло, така и всички други 

негови акциденции. 

 

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

съществуване на всяка вещ се определя съобразно присъщото й само по себе си, а не 

съобразно акцидентално присъщото й: както например тялото е пред погледа като бяло, 

а не като сладко, при все че едно и същото тяло е и бяло, и сладко. Поради което и 

сладостта се забелязва съобразно белотата, а не съобразно самата сладост. Та тъй като 

по силата на това тайнство на олтара е субстанцията на Христовото тяло, а 

пространствената му величина е там поради съвместеността и, така да се каже, 

акцидентално, то пространствената величина на Христовото тяло е там не съобразно 

самата себе си, в смисъл цялото да е в цялото и отделните части да са в отделните 

части: ами съобразно субстанцията, чиято природа е цялата в цялото и е цялата във 

всяка една част. 

 На второто трябва да се отговори, че две пространствени величини не могат по 

природа да са едновременно в едно и също нещо по начин, та и двете да са там 

съобразно собственото им свойство на пространствени величини. В това тайнство 

обаче пространствената величина е налична съобразно собственото си свойство, 

именно съобразно размереността си: докато пространствената величина на Христовото 

тяло е там не така, ами съобразно субстанцията, както беше казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че пространствената величина на 

Христовото тяло е в това тайнство не съобразно присъщата на величината размереност, 

вследствие на която по-голямата величина се разпростира отвъд по-малката: ами е по 

вече споменатия начин. 

 

Раздел 5. Дали Христовото тяло е в това тайнство като в място12

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че тялото на Христа е в това 

тайнство като в място. 

 1. Наистина, да си определен или обхванат от нещо означава да си част от онова, 

което е в дадено място. Но тялото на Христа, както изглежда, е определено в това 
                                                 
12 Cf. S. th., III q.75 a.1 ad 3; Sent., IV d.10 a.1 ad 5 sq.; a.2; a.3; C. Gent., IV 63. 67; Op.11 Resp. de 36 art., 
a.33.  
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тайнство: понеже е там, където са видовете хляб и вино, а не на друго място на олтара. 

Изглежда че то е и обхванато: понеже се съдържа така в нафората, щото нито я 

надхвърля, нито тя го надхвърля. Следователно тялото на Христа е в това тайнство като 

в място. 

 2. Освен това мястото на видовете хляб не е празно: понеже природата не търпи 

празно място. Там не е и субстанцията на хляба, както беше установено по-горе, ами е 

само тялото на Христа. Следователно Христовото тяло запълва това място. Но всяко 

нещо, което запълва дадено място, е в него тъкмо по място. Следователно Христовото 

тяло е в това тайнство по място. 

 3. Освен това във въпросното тайнство Христовото тяло е, както беше казано, с 

пространствената си величина и с всички свои акциденции. Но да е в място е 

акцидентално присъщо на тялото: поради което и „къде” се причислява към деветте 

рода акциденции. Следователно тялото на Христа е в това тайнство по място. 

 

 Противно на това е обаче, дето мястото и поместеното в него трябва да са 

равни: както проличава от думите на Философа в четвърта книга на „Физика”.13

 

 Само 

че мястото, където е това тайнство, е много по-малко от Христовото тяло. 

Следователно тялото на Христа не е в това тайнство като в място. 

 Отговарям с думите, че, както вече беше казано, Христовото тяло е в това 

тайнство не съобразно собственото свойство на пространствената величина, ами по-

скоро съобразно субстанцията. Но всяко тяло е разположено в място съобразно 

пространствената величина, доколкото именно се съизмерва с мястото по 

пространствена величина. Така се оказва, че тялото на Христа е в това тайнство не 

съобразно пространствената си величина, ами съобразно субстанцията: именно по 

начина, по който субстанцията е в някакви измерения. Защото при това тайнство 

субстанцията на Христовото тяло следва тази на хляба. Ето защо, както субстанцията 

на хляба е била не в пространствените си измерения, ами именно като субстанция, така 

е и при субстанцията на тялото Христово. При все това, за разлика от субстанцията на 

хляба, тази на Христовото тяло не е носител на въпросните измерения. Затова хлябът 

бил там по място на основание на измеренията си: понеже се съотнасял с мястото 

посредством собствените си измерения. А субстанцията на Христовото тяло се 

                                                 
13 Aristoteles, Phys., IV 4, 211a2; Thomas Aquinas, lect.5. 
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съотнася с въпросното място посредством чужди измерения: така че, обратно, 

собствените измерения на Христовото тяло се съотнасят с това място посредством 

субстанцията. Което противоречи на понятието за разположено в място тяло. Поради 

което тялото на Христа по никой начин не е в това тайнство по място. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тялото на Христа не е 

определено в това тайнство: понеже в такъв случай не би се намирало другаде, освен на 

олтара, където се извършва тайнството; докато то всъщност е и на небето в собствения 

си вид,  и на много други олтари във вида на тайнство. То също не е и обхванато, както 

се вижда, от това тайнство: понеже е там не съобразно размереността на собствената си 

величина, както беше казано. А това, дето не е отвъд тайнството и не е на друга част на 

олтара, не означава, че то е определено или обхванато там: ами че започва да е там чрез 

освещаването и преобразуването на хляба и виното, както беше казано по-горе. 

 На второто трябва да се отговори, че мястото, в което е Христовото тяло, не е 

празно. При все това то и собствено не е запълнено със субстанцията на Христовото 

тяло, която не е там по място, както беше казано. То е запълнено с видовете на 

тайнствата, които трябва да изпълнят мястото или с естествените си измерения; или 

пък по чудесен начин, както по чудесен начин те субсистират по субстанция. 

 На третото пък следва да се отвърне, че акциденциите на Христовото тяло са 

в това тайнство, както беше казано по-горе, поради реалната съвместеност. Затова в 

това тайнство са онези акциденции на Христовото тяло, които са му вътрешно 

присъщи. Пребиваването в място обаче е акциденция, съотнесена с нещо външно. 

Затова и не трябва Христос да е в това тайнство като в място. 

 

 

Раздел 6. Дали Христовото тяло се движи в това тайнство14

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че тялото на Христа се движи в 

това тайнство. 

 1. Наистина, според Философа във втора книга на „Топика”15

                                                 
14 Cf. Sent., IV d.10 a.3; Op.11 Resp. de 36 art., a.34. 

 „когато се движим, 

движи се и това, което е в нас”. Това е вярно и по отношение духовната субстанция на 

15 Aristoteles, Topic., II 7, 113a29. 
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душата. Ала Христос е в това тайнство, както беше установено. Следователно се движи 

с неговото движение. 

 2. Освен това истината трябва да съответствува на образа. Но от пасхалното 

агне, което било образът на това тайнство, „не трябва да остане нищо до сутринта”, 

както е предписано в Изход, 12:10. Следователно, ако тайнството бъде запазено за 

следващия ден, Христовото тяло няма да е в него. Така че то не е неподвижно налично 

във въпросното тайнство. 

 3. Освен това, ако тялото на Христа останеше в това тайнство и през следващия 

ден, на същото основание то ще остане и за цялото следващо време: тъй като не може 

да се твърди, че с изчезването на видовете то ще престане да е там, доколкото битието 

на Христовото тяло не зависи от въпросните видове. Христос обаче няма да остане в 

споменатото тайнство за цялото бъдещо време. Излиза, следователно, че още на другия 

ден или не след дълго Христос ще престане да е в това тайнство. Така се оказва, че той 

е подвижно присъствуващ в него. 

 

 Противно на това е обаче, дето е невъзможно движението и покоят да са едно и 

също: понеже тогава за едно и също нещо като истинни ще бъдат изказани 

противоположни определения. Но тялото на Христа пребивава в покой на небето. 

Следователно то не се движи в това тайнство. 

 

 Отговарям с думите, че когато дадено нещо е едно по носител и множествено 

по битие, няма пречка в едно отношение да се движи, а в друго да остава неподвижно: 

например за тялото едно е да е бяло, друго е да е голямо, поради което може да се 

движи с оглед на белотата си, пък да остава неподвижно с оглед на големината си. За 

Христа обаче не е едно и също битието му сам по себе си и това в тайнството: защото 

когато кажем, че той е в тайнството, обозначаваме някакво негово отношение спрямо 

тайнството. От тази гледна точка Христос сам по себе си не се движи по място, ами 

само акцидентално. Защото Христос не е в това тайнство като в място, както беше 

казано по-преди: а което не е в място, се движи по място не само по себе си, ами 

единствено с движението на онова, в което е. 

 По същия начин и с оглед на битието, което има в това тайнство, той не се 

изменя сам по себе си и по никакъв друг начин: например да престане да бъде във 

въпросното тайнство. Понеже онова, което от само себе си има неуязвимо битие, не 

може да бъде начало за ущърбността: ами когато другото отпадне, то престава да бъде в 
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него; както Бог, чието битие е неуязвимо и безсмъртно, престава да бъде в някоя 

разрушима твар, когато тази последната престане да съществува. Затова и Христос, 

който има неуязвимо и безсмъртно битие, не престава да е в тайнството нито сам по 

себе си, нито чрез собственото си движение по място, както е видно от казаното: ами 

единствено защото престават да съществуват видовете на това тайнство. 

 Поради което е ясно, че Христос сам по себе си е неподвижен в това тайнство. 

 

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

позовава на акциденталното движение, с което заедно с нас се движи и наличното в нас. 

Едно е обаче при нещата, които сами по себе си могат да бъдат в място, каквито са 

например телата; а съвсем друго е при онези, които сами по себе си не могат да са в 

място, каквито са формите и духовните субстанции. Към това може да се сведе и 

твърдението ни, че Христос се движи акцидентално по битието, което има в това 

тайнството, където не е по място. 

 На второто трябва да се отговори, че от този довод изхождали очевидно онези, 

според които тялото на Христа не остава в тайнството, ако то се остави за следващия 

ден. Срещу тях Кирил16

 На третото пък следва да се отвърне, че тялото Христово остава в това 

тайнство не само за утрешния ден, ами и за в бъдеще, докато останат видовете на 

тайнството. Престанат ли да са налице те, Христовото тяло престава да е в тях, не 

защото зависи от тях, ами защото отпада съотнесеността на Христовото тяло с 

въпросните видове. По този именно начин и Бог престава да е Господ на 

отсъствуващото творение. 

 възразява: „Безумни са тези, които твърдят, че мистичният 

благослов не действува при освещаването, ако някакви остатъци от него бъдат оставени 

за следния ден. Защото не се променя пресвятото тяло Христово, ами в него неотменно 

е силата на благослова и животворната благодат.” Остават непроменени и всички други 

освещавания: поради което те не се повтарят. А истината е, разбира се, съответна на 

образа, само дето образът не може да й е равен. 

 

 

                                                 
16 Ep. 83. 
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Раздел 7. Дали тялото на Христа може да бъде видяно в това 

тайнство от нечие око, стига то да е възславено17

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовото тяло може да бъде 

видяно в това тайнство от нечие око, стига то да е възславено. 

 1. Наистина, окото ни е възпрепятствувано да види Христовото тяло в това 

тайнство поради закриващите го видове на тайнството. Само че възславеното око не 

може да бъде възпрепятствувано от нищо да види телата такива, каквито са. 

Следователно възславеното око може да види тялото на Христа в това тайнство. 

 2. Освен това възславените тела на светците са „подобни на Неговото славно 

тяло”, както е речено в Посланието до филипяните, 3:21. Ала окото на Христа го вижда 

в тайнството. Следователно на същото основание ще може да го види и което и да е 

друго възславено око. 

 3. Освен това при възкресението светците ще са „равни на Ангелите”, както е 

казано у Лука, 20:36. А ангелите виждат Христовото тяло в това тайнство: тъй като 

виждаме дори демоните да почитат въпросното тайнство и да се боят от него. 

Следователно на същото основание възславеното око може да види тялото на Христа в 

това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче, дето нищо самотъждествено не може да бъде видяно 

от един и същ човек в различни видове. Ала възславеното око винаги вижда Христа в 

собствения му вид: съгласно реченото у Исая, 33:17: „Ще видят Царя в неговата 

красота.” Следователно то явно няма да види Христа под вида на това тайнство. 

 

 Отговарям с думите, че има две очи: телесно в собствения смисъл на думата; и 

разумно, наречено така по сходство. Никое телесно око не може да види Христа в това 

тайнство. Първо, понеже видимото тяло чрез акциденциите си променя посредника. А 

акциденциите на Христовото тяло са в това тайнство посредством субстанцията: така 

че акциденциите на Христовото тяло не са непосредствено съотнесени нито с 

въпросното тайнство, нито с околните тела. Затова не са в състояние да променят 

посредника, та да могат да бъдат видени от телесно око. 

                                                 
17 Cf. S. th., III q.76 a.8; Sent., IV d.10 a.4. 
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 Второ, понеже, както беше казано по-горе, тялото на Христа е в това тайнство по 

субстанция. Субстанцията обаче като такава не е видима с телесно око и изобщо не е 

достъпна за сетивата или въображението, ами единствено за интелекта, обект на който 

е „това, което дадено нещо е” (quod quid est), както е казано в трета книга на „За 

душата”.18

 Само че различните интелекти го възприемат по различен начин. Защото 

доколкото начинът на битийствуване на Христа в това тайнство е напълно 

свръхестествен, той е сам по себе си видим за свръхестествения, сиреч за божествения 

интелект: а следователно и за блажения ангелски или човешки такъв, който, бидейки 

причастен на яснотата на божествения интелект, вижда свръхестественото чрез 

видението на божествената същност. От интелекта на човека пътник обаче няма как да 

се съзре, освен по вяра: както и другите свръхестествени неща. Прочее, дори 

ангелският интелект в естествената си разположеност не е достатъчен, за да го види. 

Затова демоните не могат да видят с интелекта си Христа в това тайнство, освен по 

вяра: с която обаче те не се съгласяват доброволно, ами биват принудени да повярват 

от ясни личби, така че, както е речено у Иакова, 2:19, „бесовете вярват и треперят”. 

 Ето защо, собствено казано, в битийността си в това тайнство тялото на 

Христа не може да бъде възприето нито от сетивата, нито от въображението: ами 

единствено от интелекта, наречен разумно око. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че телесното ни око е 

възпрепятствувано да види тялото на Христа, налично под видовете на тайнството, от 

тях самите не само защото те го закриват, както не може да бъде видяно нещо, скрито 

под телесно покривало; ами защото самото тяло на Христа не се съотнася с посредника, 

присъствуващ във въпросното тайнство не със собствените си акциденции, ами с 

акциденциите на видовете на самото тайнство. 

 На второто трябва да се отговори, че телесното око на Христа го вижда в 

самото тайнство: ала не е в състояние да види как точно е в самото тайнство, тъй като 

това може интелектът. При това случаят с друго възславено око не е същият: тъй като и 

самото око на Христа е в това тайнство; по което се отличава от всяко друго възславено 

око. 

                                                 
18 Aristoteles, De anima, III 6, 430b27; Thomas Aquinas, lect.11. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че както добрият, така и злият ангел не 

могат да видят нещо с телесно око, ами го правят единствено с окото на разума. Поради 

което аргументът не се отнася до същото, както проличава от казаното. 

 

 

Раздел 8. Дали когато в това тайнство по чудесен начин се появи 

плът или дете, там е наистина тялото на Христа19

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че когато в това тайнство по чудесен 

начин се появи плът или дете, там не е наистина тялото на Христа. 

 1. Наистина, Христовото тяло престава да е в това тайнство, когато престанат да 

са налични видовете на тайнството, както беше казано. А те престават да са налични, 

когато се появи плът или дете. Следователно там не е наистина тялото Христово. 

 2. Освен това, където и да е тялото Христово, то е там или в собствения си вид, 

или във вида на тайнството. Ала когато се явяват такива неща, очевидно Христос не е 

там в собствения си вид: тъй като в това тайнство се съдържа целият Христос, който 

остава цялостен във формата, в която се е възнесъл на небето; докато явилото се по 

чудесен начин във въпросното тайнство понякога се вижда като малко плът, понякога 

пък като малко дете. Очевидно е също, че Христос не е там и във вида на тайнството, 

сиреч във вида на хляба и виното. Оказва се, следователно, че Христовото тяло не е там 

по никой начин. 

 3. Освен това тялото на Христа започва да е в това тайнство чрез освещаването и 

преобразуването, както беше казано по-горе. Само че чудесно явяващите се плът или 

кръв не са осветени, нито са преобразувани в истинските тяло и кръв на Христа. 

Следователно под тези видове не е тялото или кръвта на Христа. 

 

 Противно на това е обаче, че при подобно явление на явилото се оказва такова 

почитание, каквото и преди е било оказвано. Което не би било така, ако там наистина 

не беше Христос, когото почитаме като Бог. Следователно и при такова явление в 

тайнството е Христос. 

 

                                                 
19 Cf. Sent., IV d.10 a.3; De sacram. Altaris, 11. 
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 Отговарям с думите, че това явление, при което понякога в това тайнство 

чудесно се вижда плът или кръв, или пък някакво дете, става по два начина. Понякога 

това става откъм виждащите тези неща, зрението на които се променя така, щото все 

едно виждат ясно пред себе си плът, кръв или дете, без в самото тайнство да е 

настъпило някакво изменение. Това очевидно се случва, когато  на едного се привижда 

нещо като плът или дете, а друг вижда същото като преди, сиреч хляб; или пък на един 

и същ човек първо му се привижда плът или дете, а сетне отново вижда хляб. При все 

това тук не става дума за измама, както е при фокусничествата на магьосниците: тъй 

като този вид се оформя от Бога в окото, за да изобрази някаква истина, именно за да 

стане явно, че наистина тялото на Христа е в това тайнство; също както Христос не 

мамел, когато се явил на учениците си в Емаус. Защото, както отбелязва Августин20

 Понякога такова явление става не единствено чрез някакво изменение у 

виждащите го, ами по вид, реално съществуващ отвън. И това става тогава, когато 

всички виждат въпросния вид: и не за кратко, ами за по-продължително време. В този 

случай според някои става дума за собствения вид на Христовото тяло. Без значение, че 

понякога там се вижда не цялото тяло на Христа, ами само част от плътта му; или че то 

се вижда не като младеж, ами във вида на дете: тъй като славното тяло е в състояние, 

както ще кажем по-нататък, да се покаже пред невъзславеното ни око било в цялостта 

си, било в някоя своя част и както в своя си, така и в чужд образ, както ще бъде казано 

по-долу. 

, 

„когато въобразеното от нас бъде отнесено към някакво значение, то не е лъжа, ами 

образ на истината”. И тъй като по този начин в самото тайнство не настъпва никакво 

изменение, то очевидно е, че при такова явление Христос не престава да е във 

въпросното тайнство. 

 Ала това не може да е така. Първо, защото Христовото тяло може да бъде 

видяно в собствения му вид само на едно място, в което се съдържа по определение. 

Затова, доколкото се вижда и почита в собствения му вид на небето, то не се вижда в 

собствения му вид в това тайнство. Второ, защото възславеното тяло, което се явява 

както пожелае, след явлението изчезва пак по своя воля: както у Лука, 24:32, е речено, 

че Господ „стана невидим за учениците Си”. А това, което се явява във вида на плът в 

това тайнство, остава за дълго: нещо повече, понякога бива заключвано и по съвета на 

                                                 
20 Quaest. in Evang., II 51. 
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мнозина епископи21

 Ето защо трябва да се каже, че остават предишните измерения, ала се променят 

по чудесен начин другите акциденции, именно фигурата и цветът, та да бъдат видени 

плът или кръв, или пък дете. И, както беше казано по-преди, това не е измама: понеже е 

за изобразяване на някаква истина, именно за да бъде показано чрез това чудесно 

явление, че в това тайнство наистина са плътта и кръвта Христови. Така става ясно, че 

доколкото остават измеренията, представляващи основата за останалите акциденции, 

както ще бъде казано по-долу, в това тайнство остава наистина Христовото тяло. 

 бива съхранявано в дарохранителницата; което няма как да стане с 

Христа съобразно собствения му вид. 

 

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

видовете на тайнството понякога изцяло остават в себе си, а понякога се запазва само 

основното в тях, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че при такива явления, както беше казано, се 

вижда не собственият вид на Христа: ами видът, чудесно оформен в очите на 

гледащите или обаче в самите измерения на тайнството, както беше казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че измеренията на хляба и виното 

остават осветени, когато в тях бъдат по чудесен начин изменени другите им 

акциденции, както беше казано.              

 

 

                                                 
21 Cf. Guitmundus, De corp. et sang. Christi, 2. 
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