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СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМИ ВЪПРОС. 
ЗА ФОРМУЛАТА НА ТОВА ТАЙНСТВО 

 

 Идва ред да се спрем на формулата на това тайнство. 

 Относно нея се задават шест въпроса: 

 Първо, коя е формулата на това тайнство. 

 Второ, дали е подобаваща формулата за освещаването на хляба. 

 Трето, дали е подобаваща формулата за освещаването на кръвта. 

 Четвърто, за силата на двете формули. 

 Пето, за истинността на речението. 

 Шесто, за съпоставянето на едната формула с другата. 

 

 

Раздел 1. Дали формулата на това тайнство гласи: „Това е Моето 

тяло” и „Това е чашата с Моята кръв”1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не тази е формулата на това тайнство: „Това е 

Моето тяло” и „Тази е чашата с Моята кръв.” 

 1. Наистина, към формулата на тайнството изглежда да се отнасят думите, с 

които Христос осветил тялото и кръвта си. Но преди това Христос благословил приетия 

хляб, а сетне рекъл: „Вземете, яжте: това е Моето тяло”, както четем у Матея, 26:26; а 

същото сторил и с чашата (пак там, 26:27 сл.). Следователно споменатите думи не са 

формулата на това тайнство. 

 2. Освен това Eвсевий Емески2

 3. Освен това във формулата на кръщението се посочва служителят и действието 

му, когато се казва: „Кръщавам те.” А в горните думи не се споменава нито служителят, 

нито действието му. Следователно това не е подобаващата формула на тайнството. 

 казва, че „невидимият свещеник преобразува 

видимите твари в тялото си, като се обръща към тях с думите: Вземете, яжте, това е 

Моето тяло.” Следователно, както изглежда, всичко това се отнася към формулата на 

това тайнство. И същото се отнася до думите за кръвта. 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.8 q.2 a.1 sqq.; In Mt., XXVI; In I Cor., 11:23. 
2 Cf. Ps.-Hieronymus, Ep. 38; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.35. 
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 4. Освен това формулата на тайнството е достатъчна за съвършенството на 

тайнството: поради което тайнството кръщение понякога може да се извърши само чрез 

произнасяне на словесната формула, като се пропусне всичко останало. Значи, ако 

въпросните думи са формулата на това тайнство, то очевидно понякога може да се 

извърши само чрез произнасянето им, като бъде пропуснато всичко друго, което се 

изрича при литургията. Това обаче не е вярно: понеже ако бъдат пропуснати другите 

думи, тези слова ще се разбират като произнасяни от името на свещеника, а хлябът и 

виното в действителност не се превръщат в неговите тяло и кръв. Следователно 

споменатите думи не са формулата на това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в „За тайнствата”3

 

: 

„Освещаването става с думите и изразите на Господа Иисуса. Защото всичко друго, 

което бива изричано, е за възхвала Богу и за измолване на нещо за народа, кралете и 

другите. А когато извършва тайнството, свещенослужителят прибягва не до своите, а 

до думите на Христа. Значи казаното от Христа придава завършеност на тайнството.” 

 Отговарям с думите, че това тайнство се отличава от останалите по две неща. 

Най-напред по това, че при него се освещава материята: докато другите се извършват с 

вече осветена материя. На второ място по това, че при другите тайнства освещаването 

на материята става единствено чрез благославяне, от което осветената материя приема 

инструментално някаква сила, която може да преходи към неодушевените инструменти 

чрез служителя, който е одушевен инструмент. В това тайнство, напротив, 

освещаването на материята става чрез някакво чудно преобразуване на субстанцията, 

което може да извърши единствен Бог. Поради което, извършвайки това тайнство, 

служителят не прави нищо друго, освен да произнася думите. 

 И тъй като формата трябва да съответствува на вещта, формулата на това 

тайнство се отличава от формулите на другите по две неща. Първо по това, че 

формулите на другите тайнства включват употребата на материята, например 

кръщаването или полагането на печата: а формулата на това тайнство отбелязва 

единствено освещаването на материята, състоящо се в преосъществяването: когато 

именно бъде казано: „Това е Моето тяло” или „Това е чашата с Моята кръв.” Второ по 

това, че формулите на другите тайнства се произнасят от името на служителя: било 

                                                 
3 De sacramentis, IV 4. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.55. 
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като извършващ действието, когато се казва: „Кръщавам те” или „Помазвам те”; било 

като нареждащ, когато например при тайнството свещенство се казва: „Приеми 

властта”, и т.н.; било като застъпващ се, когато например при тайнството елеосвещение 

се казва: „Чрез това помазване и нашето поръчителство”, и т.н. А формулата на това 

тайнство се поднася от името на самия изричащ я Христос: за да проличи, щото при 

извършването на това тайнство служителят не прави нищо друго, ами единствено 

произнася думите на Христа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по този въпрос има 

различни мнения. Според едни4 Христос, който имал пълна власт над тайнствата, 

извършил това тайнство без каквато и да е словесна формула; и едва след това 

произнесъл думите, с които да освещават следовниците му. В този именно смисъл 

прозвучават думите на Инокентий III.5: „Определено може да се твърди, че Христос е 

сторил това с божествената си сила и едва след това изрекъл формулата, с която 

последователите му да благославят.” Но това явно се опровергава от казаното в 

Евангелието, че Христос благославял: а благославя се с някакви думи. Ето защо тезата 

на Инокентий е изказана по-скоро като мнение, нежели като определено твърдение. 

Други6 заявявали, че въпросното благословение станало с други, непознати нам думи. 

Но и това е неприемливо. Защото благословът при освещаването сега представлява 

обявяване на стореното тогава. Така че, ако тогава с тези думи не е било извършено 

освещаване, то няма как да стане и сега. Затова други7 отбелязвали, че онова 

благословение станало със същите думи, с които става и сега, само че Христос ги 

произнесъл два пъти: най-напред скришом, за освещаване; сетне явно, за наставление. 

Ала това също е неудържимо твърдение. Защото свещенослужителят освещава, 

произнасяйки тези думи не като изречени от Христа като скрит благослов, ами като 

публично огласени. Та щом тези думи имат силата си единствено, доколкото Христос 

ги е изговорил, то очевидно със самото им произнасяне Христос също е осветил. Ето 

защо други8

                                                 
4 Praepositinus, Summa, 4. 

 пък настоявали, че евангелистите не винаги изреждали нещата в същия 

ред, в който те са се случили: както се вижда от казаното от Августин в „За съгласието 

5 De sacro altar. mysterio, IV 6. 
6 Ibidem; Odo Caerasensis, In canonem missae, 3. 
7 Stephanus Augustinensis, De sacram. altaris, 14.  
8 Innocentius III. papa, De sacro altar. mysterio, IV 6. 
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между евангелистите”.9

 На второто трябва да се отговори, че под думите „вземете, яжте” се разбира 

употребата на осветената материя, която употреба не е необходима за това тайнство, 

както беше установено по-напред. Затова тези думи не са същностни за формулата. Но 

тъй като употребата на осветената материя е свързана със съвършенството на 

тайнството, доколкото действието не е първично, ами само вторично съвършенство: то 

чрез всички тези думи се изразява цялото съвършенство на тайнството. Това точно 

имал предвид и Евсевий, заявявайки, че тайнството се извършва с тези думи, именно с 

оглед на първото и второто съвършенство. 

 Поради което е разбираемо, че редът на стореното би могъл да 

се изрази и така: „Пое хляба и го благослови, казвайки: Това е Моето тяло; след което 

го разчупи и даде на учениците си.” Но същият смисъл могат да имат и непроменените 

думи в Евангелието. Защото деепричастието „казвайки” предполага някакво съотнасяне 

на произнесените думи с предходното. Само че то не трябва непременно да се разбира 

като съотнасяне с последната произнесена дума, все едно Христос е изрекъл тези слова, 

когато е дал хляба на учениците си: ами съотнасянето може да е с всички 

предхождащи, та смисълът да е: „Като благослови и разчупи, и даде хляба на 

учениците си, изрече тези слова: Вземете”, и т.н. 

 На третото трябва да се отговори, че при тайнството кръщение служителят 

извършва действие спрямо употребата на материята, която употреба не е същностна за 

тайнството: а това не е така при тайнството причастяване. Така че аргументът не се 

отнася за същото. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че според някои това тайнство не 

може да бъде извършено, като бъдат произнесени споменатите думи, а другите бъдат 

пропуснати, най-вече тези в литургичния канон. Само че това явно не е така. Било 

поради приведеното по-горе изказване на Амвросий. Било защото литургичният канон 

не е един и същ при всички и в различните времена, ами различни неща са добавени от 

различни люде. Ето защо трябва да се каже, че ако свещенослужителят произнесе 

единствено споменатите думи с намерението да извърши тайнството, то бива 

извършено: понеже намерението прави тези думи да бъдат схващани като произнесени 

от името на Христа, дори ако това не е предварително обявено гласно. Тежко обаче 

съгрешава свещенослужителят, ако извършва това тайнство, без да спазва църковния 

обряд. Съвсем друго е при кръщението, което е необходимо тайнство: но ущърбността 

                                                 
9 De consensu evangelist., II 21. 30. 34. 
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на това тайнство може да бъде запълнена от духовното ядене, както се изразява 

Августин на споменатото място. 

 

 

Раздел 2. Дали подобаващата формула за освещаването на хляба е 

тази: „Това е Моето тяло”10

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че подобаващата формула за 

освещаването на хляба не е: „Това е Моето тяло.” 

 1. Наистина, чрез формулата на тайнството трябва да бъде изразен резултатът от 

него. Но резултат от освещаването на хляба е превръщането на неговата субстанция в 

тялото Христово: което се изразява по-скоро чрез глагола „става”, нежели чрез „е”. 

Следователно формулата на освещаването трябва да е: „Това става Моето тяло.” 

 2. Освен това на споменатото място в „За тайнствата” Амвросий заявява: 

„Словото на Христа извършва това тайнство. Кое слово на Христа? Това, чрез което е 

станало всичко: защото Господ заповядал и станали небесата и земята.” Следователно и 

формулата на това тайнство повече би подобавало да включва заповеден глагол и да 

гласи: „Това да бъде Моето тяло.” 

 3. Освен това чрез субекта на това изречение е обозначено онова, което се 

преобразува: както чрез предиката е обозначено онова, в което то се преобразува. Но 

както е определено онова, в което нещото се преобразува, понеже то се преобразува 

именно в тялото на Христа; така определено е и самото преобразуващо се, понеже в 

Христовото тяло се преобразува именно хлябът. Следователно както се именува 

предикатът, така трябва да се именува и субектът и да се каже: „Този хляб е Моето 

тяло.” 

 4. Освен това, както онова, в което нещо се преобразува, е с определена природа, 

тъй като е именно тяло; така също то е и определено лице. Следователно, за да се 

определи лицето, трябва да се каже: „Това е тялото на Христа.” 

 5. Освен това в словата на формулата не бива да се полага нещо, което не е 

същностно за нея. Неподобаващо е, следователно, добавянето на съюза „защото” в 

някои книги, тъй като той не е същностен за формулата. 

 

                                                 
10 Cf. S. th., III q.75 a.2; Sent., IV d.8 q.2 a.1; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.5. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXVIII. За формулата на това тайнство 

6 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Противно на това е обаче, дето Господ използувал за освещаването тъкмо тази 

формула, както се вижда от Матея, 26:26. 

 

 Отговарям с думите, че тази е подходящата формула за осветяването на хляба. 

Защото, както беше казано, това освещаване се състои в преобразуването на 

субстанцията на хляба в тялото Христово. А формулата на тайнството трябва да 

обозначава онова, което става при него. Поради което формулата за освещаването на 

хляба трябва да обозначи самото преобразуване на субстанцията на хляба в тялото на 

Христа. В него се отбелязват три неща: самото преобразуване, това, от което то тръгва, 

и това, в което завършва. 

 На свой ред преобразуването може да бъде разглеждано по два начина: като 

ставащо и като станало. Ала чрез тази формула преобразуването би трябвало да бъде 

обозначено не като ставащо,  ами като станало. Първо, доколкото въпросното 

преобразуване не е последователно, ами мигновено: а при такива изменения ставането 

е станалост. Второ, доколкото формулата на тайнството обозначава резултата от него 

така, както изкуствените форми представят резултата от изкуството. Изкуствената 

форма обаче е подобие на крайния резултат, възнамеряван от майстора: например 

изкуствената форма в ума на строителя е преди всичко форма на построената къща, а 

оттук и на строителството. Ето защо и в тази формула трябва да бъде изразено 

станалото преобразуване, към което е насочено намерението. 

 И тъй като самото преобразуване е изразено в тази формула като станало, 

границите на преобразуването непременно трябва да бъдат обозначени така, както те са 

във вече станалото преобразуване. Тогава обаче крайната граница има собствената  

природа на своята субстанция: докато началната граница не остава по субстанцията си, 

ами само съобразно сетивно уловимите си и сетивно определими акциденции. Ето защо 

началната граница на преобразуването подобава да се изкаже чрез показателно 

местоимение, отнесено към оставащите сетивни акциденции. А крайната граница се 

обозначава чрез название, обозначаващо природата на онова, в което става 

преобразуването: а то е цялото тяло Христово, а не само плътта, както беше казано. 

Затова и напълно подходяща е тъкмо тази формула: „Това е Моето тяло.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че краен резултат от това 

тайнство е не ставането, ами станалостта, както беше казано. И затова именно тя трябва 

да бъде изразена във формулата. 
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 На второто трябва да се отвърне, че същото Божие слово, което сътворило 

нещата, действува и в това тайнство: само че по друг начин. Защото тук то действува 

като тайнство, сиреч според обозначителната си сила. Поради което в това слово трябва 

да бъде обозначен крайният резултат от освещаването, и то чрез субстантивен глагол в 

изявително наклонение и сегашно време. А при сътворяването на нещата то просто е 

действувало: и това му действие е по заповед на неговата премъдрост. Затова при 

сътворяването на нещата Господнето слово се изразява чрез заповедно наклонение: 

съгласно реченото в Битие, 1:3: „Да бъде светлина. И биде светлина.” 

 На третото следва да се отговори, че началната граница не запазва при 

станалото преобразуване природата на своята субстанция, както това прави крайната 

граница. Поради което и не става дума за същото. 

 На четвъртото трябва да се отговори, че местоимението „мой”, което посочва 

първото лице, именно това на говорещия, достатъчно добре изразява личността на 

Христа, от чието име се произнася формулата, както беше казано. 

 На петото пък следва да се отвърне, че съюзът „защото” в тази формула е 

прибавен съобразно идващия от апостол Петър обичай на Римската Църква.11

 

 И това е 

заради връзката с предходните думи. Затова той не е включен във формулата; прочее, 

както и предшествуващите тази формула думи. 

 

Раздел 3. Дали подобаващата формула за освещаването на виното е: 

„Тази е чашата с Моята кръв”, и т.н.12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че подобаващата формула за 

освещаването на виното не е: „Тази е чашата с Моята кръв, на новия и вечен завет, 

тайна на вярата, която за вас и за още мнозина се пролива за опрощаване на греховете.” 

 1. Наистина, както хлябът се превръща в тялото Христово по силата на 

освещаването, така и виното се превръща в Христовата кръв, както се вижда от 

казаното преди. Ала във формулата за освещаването на хляба става дума направо за 

Христовото тяло и нищо не е добавено. Следователно в тази формула не подобава да се 

говори косвено за Христовата кръв, а направо за чаша, като се казва: „Тази е чашата с 

Моята кръв”. 
                                                 
11 Cf. Innocentius III. papa, loc. cit.; Decretal. Gregorii IX, III tit.41 c.6.  
12 Cf. Sent., IV d.8 q.2 a.2; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.6. 
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 2. Освен това не са по-действени думите, изричани при освещаването на хляба, 

нежели тези, които се изричат при освещаването на виното: понеже това са все думи на 

Христа. Но щом бъде произнесено: „Това е Моето тяло”, хлябът тутакси се освещава. 

Следователно и щом бъде произнесено: „Това е чашата с Моята кръв”, тутакси се 

освещава кръвта. Така че следващите слова очевидно не са същностни за формулата: 

още повече, че те се отнасят до свойствата на това тайнство. 

 3. Освен това новият завет е свързан с вътрешното вдъхновение: което 

проличава от думите на апостола в Посланието до евреите, 8:8 сл., повтарящи реченото 

у Иеремия, 31:31 сл.: „Ще сключа с дома Израилев нов завет, като вложа моя закон във 

вътрешността им.” Ала тайнството се извършва външно и зримо. Следователно не 

подобава във формулата на тайнството да става дума за нов завет. 

 4. Освен това ново се нарича онова, което е в самото начало на битието си. Но 

вечното няма начало на битието си. Следователно неподобаващ е изразът „нов и 

вечен”: понеже в него очевидно се съдържа противоречие. 

 5. Освен това следва да се премахват поводите за хорското заблуждение: 

съгласно реченото у Исая, 57:14: „Дигайте пречките от пътя на Моя народ.” Но някои 

се заблуждавали, смятайки тялото и кръвта Христови за само тайнствено (mystice) 

присъствуващи в това тайнство. Следователно във формулата не подобава да се говори 

за тайна на вярата. 

 6. Освен това по-горе беше отбелязано, че както кръщението е тайнство на 

вярата, така причастяването е тайнство на боголюбието. Следователно в тази формула 

трябва да бъде споменато по-скоро боголюбието, нежели вярата. 

 7. Освен това цялото това тайнство, както що се отнася до тялото, така и що се 

отнася до кръвта, припомня Христовото страдание: съгласно реченото в Първото 

послание до коринтяните, 11:26: „Колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще 

възвестявате смъртта на Господа.” Следователно страданието на Христа и плодът от 

него не трябва да бъдат споменавани по-скоро във формулата за освещаване на кръвта, 

нежели в тази за освещаване на тялото: още повече, че сам Господ заявява у Лука, 

22:19: „Това е Моето тяло, което за вас се дава.” 

 8. Освен това страданието на Христа, както беше установено по-горе, в 

достатъчна степен принесло полза за всички, защото действената му сила достигнала до 

мнозина. Следователно би трябвало да се каже, че Христовата кръв се пролива за 

всички или за мнозина, без да се добавя „за вас”. 
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 9. Освен това думите, с които се извършва това тайнство, имат действената си 

сила от Христовото установление. Само че никой евангелист не споменава Христос да е 

произнасял всички тези думи. Следователно формулата за освещаването на виното не е 

подходяща. 

 

 Противно на това е обаче, дето Църквата, поучена от апостолите, използува 

тази именно формула за освещаването на виното. 

 

 Отговарям с думите, че относно тази формула има две мнения. Едни13

 Затова други застъпват по-доброто схващане, а именно, че всички следващи 

думи са същностни за формулата, чак додето се стигне до: „Колчем правите това”, 

което вече се отнася до употребата на това тайнство и значи не е същностно за 

формулата. Ето защо свещенослужителят произнася въпросните думи по един и същ 

начин и следвайки един и същ обряд, именно държейки чашата в ръце. Защото в 

двадесет и втората глава у Лука следващите думи са вмъкнати между предходните, 

като се казва (Лука, 22:20): „Тая чаша е новият завет с Моята кръв.” 

 твърдят, 

че същностни за въпросната формула са само думите: „Това е чашата с Моята кръв”, но 

не и следващите. Което обаче изглежда неточно: тъй като следващите думи определят 

предиката, сиреч кръвта Христова; поради което са включени в цялостта на 

изказването. 

 Следователно трябва да се каже, че тези думи са същностни за формулата: само 

дето с първите: „Тази е чашата с Моята кръв”, се обозначава самото преобразуване на 

виното в кръв, също както това се изрича и при освещаването на хляба; а със 

следващите се обозначава силата на пролятата при страданието кръв, която действува в 

това тайнство. Това е насочено към три неща. Първо и основно, към придобиването на 

вечното наследство: съгласно реченото в Посланието до евреите, 10:19: „Имаме 

дръзновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Иисуса Христа.” За 

обозначаването на това се говори за новия и вечен завет. Второ, към благодатната 

справедливост, която е чрез вярата: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:25 

сл.: „Него Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата, за да 

покаже, че Той е справедлив и оправдаващ вярващия в Иисуса.” В тази връзка са 

прибавени думите за тайната на вярата. Трето, към отстраняването на пречките за тези 
                                                 
13 Alexander Halensis, S. th., IV q.33 m.4 a.3; Bonaventura, Sent., IV d.8 p.2 q.2 a.1; Petrus de Tarantasia, op. 
cit., q.3 a.2.  
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двете, каквито са греховете: съгласно реченото в Посланието до евреите, 9:14: „Кръвта 

на Христа ще очисти съвестта ни от мъртви дела”, сиреч от греховете. В тази връзка е 

добавено следното: „която за вас и за още мнозина се пролива за опрощаване на 

греховете”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че изразът: „Тази е 

чашата с Моята кръв”, е фигуративен и може да се разбира по два начина. От една 

страна, като метонимия, доколкото съдържащото се подставя за съдържаното, така 

щото смисълът е следният: „Това е кръвта ми, съдържаща се в тази чаша.” Това именно 

е споменато тук, тъй като Христовата кръв се освещава в това тайнство именно като 

питие за вярващите, което не се подразбира от понятието за кръвта: поради което е 

трябвало да бъде обозначено чрез съда, пригоден за такава употреба. От друга страна 

изразът може да бъде разбран като метафора, доколкото под „чаша” уподобително се 

подразбира Христовото страдание, което опива подобно на чаша, съгласно реченото в 

Плач Иеремиев, 3:15: „Той ме с горчила пресити, с пелин ме напои”; поради което и 

Господ нарича страданието си чаша, казвайки у Матея, 26:39: „Нека Ме отмине тая 

чаша” – смисълът на което е: „Тази е чашата на Моето страдание.” Това именно има 

предвид и отделното освещаване на кръвта от тялото, тъй като кръвта била отделена от 

тялото именно чрез страданието. 

 На второто трябва да се отговори, че доколкото, както беше казано, отделно от 

тялото осветената кръв явно представя страданието на Христа, то именно по-скоро при 

освещаването на кръвта се споменава резултатът от страданието, нежели при 

освещаването на тялото, което е подложеното на страдание нещо. Това означават и 

думите Господни, че то „за вас е предадено”; което ще рече, че „за вас е подложено на 

страдание”. 

 На третото трябва да се отговори, че заветът е предоставяне на наследство. Но 

Бог предоставил на людете небесното наследство, давайки им го чрез кръвта на Иисуса 

Христа: понеже, както е речено в Посланието до евреите, 9:16, „дето има завещание, 

необходимо е да последва смъртта на завещателя”. Ала Христовата кръв е показана на 

човеците по два начина. Най-напред образно; което се отнася към Вехтия Завет. Поради 

което малко по-нататък апостолът заявява: „Първият завет бе утвърден не без кръв”: 

което се вижда ясно от това, дето, както е речено в Изход, 24:7 сл., „Като взе книгата на 

завета и прочете гласно пред народа, Мойсей го поръси, като думаше: ето кръвта на 

завета, който Господ сключи с вас.” От друга страна кръвта е показана наистина; което 
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е свързано с новия завет. Това именно отбелязва апостолът малко по-напред (Евр., 

9:15), като казва: „Затова Той е Ходатай на нов завет, та след смъртта призваните да 

получат обещаното вечно наследство.” Та тук става дума за кръвта на новия завет, тъй 

като тя е показана не образно, ами наистина. Поради което е и добавено: „за вас се 

пролива”. А вътрешното вдъхновение идва от силата на кръвта, съобразно което и сме 

оправдани благодарение на Христовото страдание. 

 На четвъртото следва да се отговори, че този завет е нов с оглед на 

показването му. А вечен се нарича както поради вечното Божие предустановление; така 

и поради вечното наследство, предоставено чрез този завет. Вечно е и лицето Христос, 

чрез чиято кръв е предоставено завещанието. 

 На петото трябва да се отвърне, че „тайната” е спомената тук не за да бъде 

изключена истинността, ами за да бъде показана нейната скритост. Понеже и самата 

Христова кръв е в това тайнство по скришен начин; а и Христовото страдание било 

скрито изобразено във Вехтия Завет. 

 На шестото трябва да се отговори, че за „тайнство на вярата” говорим в 

смисъла на обект на вярата: понеже това, дето кръвта на Христа е наистина налична в 

това тайнство, поддържаме само по вяра. Страданието Христово и оправдава чрез 

вярата. А кръщението се нарича тайнство на вярата, понеже е един вид оповестяване на 

вярата. А това е тайнство на боголюбието и като образ, и като резултат. 

 На седмото трябва да се отговори, че, както беше казано, отделно от тялото 

осветената кръв по-изразително представя Христовото страдание. Затова страданието 

на Христа и резултатът от него се споменават по-скоро при освещаването на кръвта, 

нежели при това на тялото. 

 На осмото трябва да се отговори, че кръвта на Христовото страдание 

въздействува не само на избраните иудеи, на които била показана кръвта на Вехтия 

Завет, ами също на езичниците; не само на свещенослужителите, които извършват това 

тайнство, или на тези, които го приемат, ами и на онези, заради които се принася. 

Затова многозначително е казано „за вас”, сиреч иудеите, „и за мнозина”, сиреч 

езичниците: или „за вас”, сиреч вкусващите го, „и за мнозина”, сиреч тези, заради които 

е принесена. 

 На деветото пък следва да се отвърне, че евангелистите не възнамерявали да 

предадат формулите на тайнствата, които в първоначалната Църква трябвало да останат 
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скрити, както отбелязва Дионисий в края на „За църковната иерархия”.14

 

 Те искали да 

разкажат историята за Христа. При все това всички тези думи могат да бъдат взети от 

различни места в Писанието. Израза „Тази е чашата” срещаме у Лука, 22:20 и в 

Първото послание до коринтяните, 11:25. На свой ред Матей (26:28) казва: „Това е 

Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете”. 

Думите „вечен” и „тайна на вярата” пък са от Господнето предание, преминало чрез 

апостолите в Църквата: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 11:23: 

„Приех от Господа това, що ви и предадох.” 

 

Раздел 4. Дали в споменатите думи на формулите има някаква 

тварна сила, предизвикваща освещаването15

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че в споменатите думи на 

формулите няма никаква тварна сила, предизвикваща освещаването. 

 1. Наистина, в четвърта книга16

 2. Освен това чудесните дела не се осъществяват с тварна сила, ами единствено с 

божествената такава, както беше установено в първата част на настоящото съчинение. 

Само че преобразуването на хляба и виното в тялото и кръвта Христови е дело не по-

малко чудесно, нежели сътворяването на нещата или оформянето на Христовото тяло в 

девичата утроба, които наистина няма как да са станали с тварна сила. Следователно и 

това тайнство не се освещава с някаква тварна сила на споменатите думи. 

 Дамаскин казва: „Превръщането на хляба в 

тялото Христово става единствено чрез силата на Светия Дух.” Ала силата на Светия 

Дух е нетварна. Следователно това тайнство се осъществява не с тварната сила на 

въпросните думи. 

 3. Освен това въпросните думи не са прости, ами съставни изрази; и биват 

произнесени не едновременно, ами последователно. А споменатото преобразуване, 

както беше казано по-горе, става мигновено: поради което то трябва да става чрез 

проста сила. И значи не чрез силата на тези думи. 

 

                                                 
14 Eccl. hier., VII 3, 10. 
15 Cf. Sent., IV d.8 q.2 a.3; In Mt., XXVI. 
16 De fide orth., IV 13. 
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 Противно на това е обаче казаното от Амвросий на споменатото място в „За 

тайнствата”: „Ако в словото на Господа Иисуса има такава сила, щото да започне да 

бъде това, което го и нямало, колко повече то би сторило тъй, щото да съществува това, 

което е било, и нещо да се превърне в друго. Така онова, което преди освещаването е 

било хляб, след освещаването е вече тялото Христово, тъй като словото на Христа 

променя творението.” 

 

 Отговарям с думите, че според някои в споменатите думи няма тварна сила, 

която да осъществи преобразуването на субстанцията, нито такава има във формулите 

на другите тайнства, пък и изобщо в тайнствата, та те да постигнат някакъв резултат. 

Което твърдение, както беше казано по-горе, противоречи на изказванията на светците, 

но и отрича достойнството на тайнствата на новия закон. Ето защо, доколкото това 

тайнство е най-достойното от всички, както беше казано, излиза, че в думите от 

формулата на това тайнство има някаква тварна сила, която осъществява 

преобразуването  при него: само че сила инструментална, каквато има и при другите 

тайнства, както беше казано по-горе. Защото тези думи се произнасят от името на 

Христа, и значи по негово разпореждане придобиват инструменталната си сила от него: 

по същия начин, по който и другите негови дела и думи имат инструментално 

спасителна сила, както беше установено по-горе. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че когато се каже, щото 

хлябът се преобразува в тялото Христово единствено чрез силата на Светия Дух, това 

не изключва инструменталната сила, която е във формулата на това тайнство: както 

когато се каже, че единствен ковачът изработва ножа, това не изключва силата на чука. 

 На второто трябва да се отговори, че никоя твар не може да стори чудесни дела 

така, както основното действуващо: но тя може да съдействува инструментално, както 

докосването на Христовата длан излекувало прокажения. По този именно начин думите 

му превръщат хляба в Христовото тяло. При зачеването на Христовото тяло, когато се е 

оформило тялото на Христа, разбира се, не е било възможно инструментална сила да 

има нещо произлизащо от тялото Христово, което да съдействува за оформянето му. 

Също при сътворяването не е имало нещо външно, което да е завършекът на 

инструменталното действие на творението. Така че случаят не е същият. 

 На третото пък следва да се отвърне, че думите, с които се освещава, 

действуват като тайнство. Затова силата за преобразуване, налична във формулите на 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXVIII. За формулата на това тайнство 

14 

 

http://philosophymedieval.org/  

въпросните тайнства, следва от значението, което се разкрива при произнасянето на 

последната фраза. Поради което тези думи придобиват силата си едва в последния 

момент на тяхното произнасяне: естествено, следвайки подредбата на предходните. 

Тази сила е проста с оглед на обозначеното: при все че във външно произнасяните думи 

е налице някаква съставност. 

 

 

Раздел 5. Дали споменатите речения са истинни17

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че споменатите речения не са 

истинни. 

 1. Наистина, в израза: „Това е Моето тяло”, „това” посочва субстанцията. Ала 

съгласно казаното преди, когато се произнася местоимението „това”, все още е налице 

субстанцията на хляба: тъй като преосъществяването става в края на произнесената 

фраза. Но не е вярно, че „хлябът е Христовото тяло”. Следователно не е истинна и 

фразата:  „Това е Моето тяло.” 

 2. Освен това местоимението „това” посочва нещо на сетивата. Само че 

сетивните видове, налични в това тайнство, не са нито самото Христово тяло, нито са 

неговите акциденции. Следователно няма как да е истинен изразът: „Това е Моето 

тяло.” 

 3. Освен това, както беше казано по-горе, тези думи със значението си 

предизвикват превръщането на хляба в тялото Христово. Но действуващата причина се 

мисли като налична преди следствието. Следователно значението на въпросните думи 

се мисли като предхождащо преобразуването на хляба в тялото на Христа. Ала преди 

преобразуването не е истинна фразата: „Това е Моето тяло.” Направо казано, тя трябва 

да бъде смятана за погрешна. Пак на това основание същото трябва да бъде отнесено и 

към израза: „Тази е чашата с Моята кръв.” 

 

 Противно на това е обаче, дето тези думи се произнасят от името на Христа, 

който сам казва за себе си у Иоана, 14:6: „Аз съм истината.” 

 

                                                 
17 Cf. Sent., IV d.8 q.2 a.1; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.5. 
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 Отговарям с думите, че по този въпрос има множество мнения. Едни18 смятали, 

че във фразата: „Това е Моето тяло”, думата „това” посочва начеването, но не и 

завършването: понеже цялата фраза се схваща материално, доколкото се произнася 

преизказно: тъй като все едно свещенослужителят съобщава, дето Христос рекъл: 

„Това е Моето тяло.” Само че това не може да се твърди. Понеже в такъв случай думите 

няма да бъдат приложени към наличната понастоящем телесна материя и така 

тайнството няма да бъде извършено: тъй като в коментара си върху Иоана19

 Затова други

 Августин 

казва: „Прибавят се думи към елемента и става тайнство.” Пък и по този начин не 

избягваме напълно трудностите, свързани с този въпрос: понеже същите аргументи 

остават валидни и по отношение на първия път, когато Христос произнесъл тези думи; 

тъй като е очевидно, че те са били използувани не в материалния им смисъл, ами 

според значението им. Поради което трябва да признаем, че и когато 

свещенослужителят ги произнася, те следва да бъдат схващани знаково, а не 

материално. В случая е без значение, дето той ги представя преизказно, като изречени 

от Христа. Защото също както благодарение безкрайната сила на Христа чрез 

докосването на плътта му възраждащата сила достига не само водите, до които Христос 

се е допрял, ами всички води навсякъде по земята и във всички бъдни векове; така и 

вследствие на изричането им от Христа тази думи придобиват силата да освещават, от 

който и свещенослужител да бъдат произнесени, все едно че лично Христос ги 

изговаря. 
20

  Затова други пък се съгласявали, че „това” посочва даденото нещо на сетивата, 

само че посочването се разбира не като ставащо в момента на произнасянето на 

фразата, ами в самия й край: също както когато някой каже: „Сега замълчавам”, „сега” 

се отнася към мига, непосредствено следващ самото изговаряне; тъй като смисълът е: 

 допускали, че в тази фраза „това” посочва даденото нещо не на 

сетивата, ами на интелекта: така че смисълът е следният: „Това е Моето тяло” ще рече 

„Обозначеното чрез това е Моето тяло.” Само че и това твърдение е неудържимо. 

Понеже в тайнствата се извършва тъкмо това, което се и обозначава, така че чрез тази 

формула, както излиза, тялото на Христа няма да започне да бъде наистина във 

въпросното тайнство, ами ще е в него само като знак. Което е еретическо допускане, 

както беше казано по-горе. 

                                                 
18 Innocentius III. papa, De sacr. altaris mysterio, IV 17; Praepositinus, Summa, 4. 
19 In Io., tr.80. 
20 Alexander Halensis, S. th., IV q.32 m.3 a.2. 
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„Веднага щом изрека тези думи, замълчавам.” Но и това не може да бъде поддържано. 

Защото в такъв случай смисълът на фразата трябва да е: „Моето тяло е Моето тяло.” 

Което предходният израз не прави: тъй като това е било и преди произнасянето на 

думите. А значи и предходният израз не означава това. 

 Ето защо трябва да бъде казано нещо друго, а именно, че тази фраза, както 

отбелязахме преди, има силата да преобразува хляба в тялото на Христа. И затова се 

отнася към другите речения, които имат способността единствено да обозначават, но не 

и да правят нещо, както се отнася понятието на практическия интелект, което и прави 

вещта, към понятието на нашия теоретичен интелект, което е извлечено от нещата: 

понеже според Философа21

 

 „думите са знаци за понятията”. Eто защо, както понятието 

на практическия интелект не предпоставя постигнатата от него вещ, ами я прави, така 

истината на това речение не предпоставя обозначената вещ, ами я прави: защото така 

именно се отнася Словото Божие към направените чрез Словото неща. Ала това 

преобразуване става не последователно, ами мигновено, както беше казано. Затова 

споменатото речение трябва да бъде мислено с оглед последния миг при произнасянето 

на думите: но не така, че като субект да се предпоставя това, което е краят на фразата, 

именно че тялото Христово е тялото Христово; нито такъв е онова, което е било преди 

преобразуването, сиреч хлябът; ами субект е онова, което най-общо се отнася и към 

двете, сиреч съдържащото се изобщо в тези видове. Защото тези думи не правят така, 

щото тялото на Христа да е тялото на Христа; или пък хлябът да е тялото на Христа; 

ами правят, щото тяло на Христа да е съдържащото се във въпросните видове, което 

преди това е било хляб. Затова неслучайно Господ не казва: „Този хляб е Моето тяло”, 

какъвто е смисълът на второто мнение; нито: „Това Мое тяло е Моето тяло”, какъвто е 

смисълът на третото; ами се изразява най-общо: „Това е Моето тяло”, като не назовава 

субекта с никакво име, ами единствено с местоимение, което обозначава изобщо 

субстанцията без нейното качество, сиреч без определена форма. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че изразът „това” посочва 

субстанцията, но без да определя собствената й природа, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че местоимението „това” посочва не 

акциденциите, ами съдържащата се в акциденциите субстанция, която първо е била 

                                                 
21 Aristoteles, Periherm., I 1, 16a3; Thomas Aquinas, lect.2. 
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хляб, а сетне е Христовото тяло: което, макар да не бива оформено от въпросните 

акциденции, се съдържа в тях. 

 На третото пък следва да се отвърне, че значението на тази фраза се мисли 

преди обозначената вещ според природния порядък, както причината е естествено 

преди следствието: не обаче и според реда на времето, тъй като тази причина има 

едновременно със себе си своето следствие. И това е достатъчно с оглед истинността на 

речението. 

 

 

Раздел 6. Дали формулата за освещаването на хляба постига 

резултата си преди да бъде завършена формулата за освещаването 

на виното22

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че формулата за освещаването на 

хляба не постига резултата си, докато не бъде завършена тази за освещаването на 

виното. 

 1. Наистина, както чрез освещаването на хляба в това тайнство започва да бъде 

тялото на Христа, така чрез освещаването на виното започва да бъде кръвта. Та ако 

думите при освещаването на хляба придобиваха резултата си преди освещаването на 

виното, би се оказало, че в това тайнство започва да бъде обезкървеното тяло Христово. 

Което допускане е нелепо. 

 2. Освен това едното тайнство има един завършек: поради което, макар при 

кръщението да има трикратно потапяне, първото постига резултата си едва след като 

бъде завършено третото. Но цялото това тайнство е едно, както беше казано по-горе. 

Следователно думите, с които се освещава хлябът, не постигат резултата си без думите 

на тайнството, с които се освещава виното. 

 3. Освен това в самата формула за освещаването на хляба има много думи, 

първата от която постига резултата си едва след като бъде произнесена и последната, 

както беше казано. Следователно на същото основание и думите, с които се освещава 

Христовото тяло, не постигат резултат, докато не бъдат произнесени онези, с които се 

освещава кръвта Христова. 

 

                                                 
22 Cf. Sent., IV d.8 q.2 a.4; d.11 q.2 a.1; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.6. 
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 Противно на това е обаче, дето веднага след като бъдат произнесени думите за 

освещаването на хляба, осветената нафора се предоставя на народа за почитание. Което 

не би ставало, ако там не беше тялото на Христа: понеже това би било 

идолопоклонство. Следователно думите за освещаване на хляба постигат резултата си 

преди да бъдат произнесени думите за освещаване на виното. 

 

 Отговарям с думите, че според някои от старите учители тези две формули, 

именно за освещаването на хляба и виното, се изчакват взаимно относно действието си: 

така че първата не постига резултата си преди да бъде изговорена втората. Само че това 

не може да се поддържа. Понеже, както беше казано, за истинността на фразата „Това е 

Моето тяло” се изисква, именно поради глагола в сегашно време, обозначената вещ да е 

налице едновременно със значението на самата фраза: в противен случай, ако 

обозначената вещ се очакваше да се появи в бъдеще, би се използувал глагол в бъдеще, 

а не в сегашно време; така че да се каже не: „Това е Моето тяло”, ами: „Това ще бъде 

Моето тяло.” Но значението на фразата става пълно именно със завършването на 

изговарянето на въпросните думи. Поради което означената вещ, която е резултатът от 

това тайнство, трябва да е налице тутакси: в противен случай речението не би било 

истинно. Прочее, това схващане противоречи и на обряда на Църквата, която почита 

Христовото тяло тутакси след произнасянето на думите. Ето защо трябва да се каже, че 

първата формула не изчаква втората относно действието си, ами тутакси има своя 

резултат. 

 

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

аргумент е подлъгал застъпниците на споменатото схващане. Поради което е редно да 

мислим, че като бъде осветен хлябът, тялото Христово е там по силата на тайнството, а 

кръвта е налична като реално съвместена с него; а сетне, след освещаването на виното, 

обратно, кръвта на Христа е там по силата на тайнството, а Христовото тяло е налично 

като реално съвместено с нея; така че целият Христос е и в двата вида, както беше 

казано по-горе. 

 На второто трябва да се отговори, че това тайнство е едно в завършеността си, 

както беше казано по-горе: доколкото е съставено от две неща, именно хляб и вино, 

всяко от което само по себе си има своята завършеност. Докато трите потапяния при 

кръщението са насочени към един прост резултат. Поради което това не е същото. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че различните думи във формулата за 

освещаването на хляба образуват истината на едното речение: което не правят думите 

от различните формули. Поради което и това не е същото.        
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