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ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЪПРОС. 
ЗА УПОТРЕБАТА НА ТОВА ТАЙНСТВО ОТ ХРИСТА ПРИ ПЪРВОТО 

МУ УСТАНОВЯВАНЕ 
 

 Следва да разгледаме употребата на това тайнство от Христа при първото му 

установяване. 

 Във връзка с това се поставят четири въпроса: 

 Първо, дали сам Христос е приел собствените си тяло и кръв. 

 Второ, дали ги е дал на Иуда. 

 Трето, какво тяло е приел или дал, уязвимо или неуязвимо. 

 Четвърто, как Христос е бил в това тайнство, ако то е било съхранено или 

осветено през трите дни на смъртта му. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е приел собствените си тяло и кръв1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не е приел собствените си тяло и кръв. 

 1. Наистина, като сторено от Христа не бива да бъде утвърждавано онова, което 

не е съобщено авторитетно от Светото Писание. Ала в Евангелията не пише Христос да 

е ял тялото си или да е пил кръвта си. Следователно такова нещо не бива да се твърди. 

 2. Освен това според четвърта книга на „Физика”2

 3. Освен това въпросното тайнство се приема по два начина, духовно и като 

тайнство. Ала духовното не е подхождало на Христа: понеже той не е приел нищо от 

тайнството. А следователно не му е подхождало и приемането му като тайнство, което 

без духовното е несъвършено, както беше установено по-горе. Следователно Христос 

по никой начин не е приел това тайнство. 

 нищо не може да бъде в 

самото себе си, освен почастно, както едната част е в другата.  Но онова, което е ядено 

и пито, е в ядящия и пиещия. Следователно, щом Христос е целият в двата вида на 

тайнството, изглежда невъзможно той да е приемал това тайнство. 

 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.84 a.7 ad 4; Sent., IV d.11 q.3 a.1. 
2 Aristoteles, Phys., IV 4, 221a30; Thomas Aquinas, lect.5. 
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 Противно на това е обаче казаното от Иероним в писмото му до Хелдибия3

 

: 

„Господ Иисус сам е пируващият и пиршеството, сам е вкусващият и вкусваното.” 

 Отговарям с думите, че според някои4

 

 по време на Тайната вечеря Христос 

предоставил на учениците тялото и плътта си, ала сам не ги приел. Което обаче 

изглежда не е така. Понеже Христос пръв спазвал онова, което постановявал да спазват 

другите, поради което и пожелал да се кръсти преди да наложи кръщението на 

останалите: съгласно реченото в Деяния на апостолите, 1:1: „Иисус начена да върши и 

учи.” Затова той пръв приел тялото и кръвта си, а сетне ги предоставил на учениците 

си. Този е смисълът на коментара в глосата по повод реченото у Рут, 3:7: „Когато се 

наяде и напи”, а именно, че „по време на Тайната вечеря Христос ял и пил, 

предоставяйки на учениците си тайнството на тялото и кръвта си. Поради което, 

„понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите” 

(Евр., 2:14).” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в Евангелията (Мат., 

26:26; Марк., 14:22; Лука, 22:19; 1. Кор., 11:23) четем, дето Христос „взе хляба и 

чашата”. Това не бива да се разбира, както правят някои, в смисъл, че само ги е поел в 

ръце: ами ги е поел така, както предал да ги поемат и другите. Ето защо, доколкото 

рекъл на учениците си: „Вземете, яжте”, а сетне и: „Вземете и пийте”, от това 

подразбираме, че сам Господ, като ги взел, ял и пил. Затова и стихът гласи: „Царят седи 

на трапезата сред дванадесетте ученика: сам себе си държи в ръце, сам себе си вкусва.” 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано по-горе, доколкото е в 

това тайнство, Христос се отнася към мястото не съобразно собствените си измерения, 

ами съобразно измеренията на видовете на тайнството, така щото в това място, в което 

са въпросните видове, е самият Христос. И тъй като тези видове са могли да бъдат в 

ръцете и устата на Христа, самият цял Христос е можел да бъде в ръцете и устата на 

Христа. Това обаче няма как да е станало, ако Христос бъде отнесен към мястото 

според собствените си видове. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, резултат 

от това тайнство е не само нарастването на предразположеността към благодат, ами 

също действителното наслаждаване на духовната сладост. Но макар благодатта в 
                                                 
3 Ep. 120; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.87. 
4 Petrus Pictavensis, Sent., IV 13. 
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Христа да не е нараснала благодарение приемането на това тайнство, той е изпитал 

някаква духовна наслада от установяването за пръв път на това тайнство: поради което 

сам е рекъл у Лука, 22:15: „От сърце пожелах да ям с вас тая пасха”, което Евсевий5

 

 

тълкува като отнасящо се до новото тайнство на Новия Завет, което предал на 

учениците си. Ето защо той вкусил плътта и кръвта си както духовно, така и като 

тайнство: доколкото приел тялото си като тайнство, схващайки го и разпореждайки го 

именно като тайнство на собственото си тяло. Но го приел духовно и като тайнство по 

друг начин, а не като останалите, у които нараства благодатта и които се нуждаят от 

знаците на тайнството, за да приемат истината. 

 

Раздел 2. Дали Христос дал тялото си на Иуда6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е дал тялото си на 

Иуда. 

 1. Наистина, както четем у Матея, 26:29, след като Господ дал на учениците си 

тялото и кръвта си, им рекъл: „Отсега нататък няма да пия от тоя лозов плод до оня ден, 

когато с вас ще го пия нов в царството на Отца Си.” От което проличава, че онези, на 

които е дал тялото и кръвта си, отново ще я пият с него. Само че после Иуда не пие с 

него. Следователно не е приел заедно с другите ученици тялото и кръвта Христови. 

 2. Освен това Господ изпълнявал това, което предписвал: съгласно реченото в 

Деяния на апостолите, 1:1: „Иисус начена да върши и учи.” Но сам той предписва у 

Матея, 7:6: „Не давайте светинята на псетата.” Та щом е разпознавал в Иуда грешника, 

той очевидно не му е дал тялото и кръвта си. 

 3. Освен това у Иоана, 13:26, четем, че специално на Иуда Христос поднесъл 

натопен залък. Така че, ако му е дал тялото си, изглежда му го е дал като залък; още 

повече, че веднага след това е казано: „И тогава, подир залъка, сатаната влезе в него”, 

по повод на което Августин7

                                                 
5 Eusebius Caesarensis, De solemnitate Paschali. 

 отбелязва: „С това биваме поучени да се пазим да 

приемаме зле доброто. Защото ако е укоряван онзи, който „не отсъжда”, сиреч не 

отличава Господнето тяло от другите ястия, какво проклятие трябва да заслужава онзи, 

който, преструвайки се на приятел, сяда на трапезата му като негов враг?” Ала с 

6 Cf. Sent., IV d.11 q.3 a.2; In Mt., XXVI: In Io., XIII lect.3 sq. 
7 In Io., tr.62. 
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натопения залък той не приел Христовото тяло, както отбелязва Августин на същото 

място по повод реченото у Иоана, 13:26: „Като натопи залъка, подаде го на Иуда 

Симонов Искариот”, а именно: „Тогава, противно на някои люде, които не четат 

внимателно, единствен Иуда не приел Христовото тяло.” Излиза, следователно, че Иуда 

не е приел тялото на Христа. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Хризостом8

 

: „Бидейки участник в 

тайнствата, Иуда не се променил. Поради което престъплението му става двойно по-

чудовищно: и доколкото пристъпил към тайнствата пропит с такива намерения, и 

доколкото, присъствувайки там, не станал по-добър нито от страх, нито поради 

стореното му благодеяние, нито поради оказаната му чест.” 

 Отговарям с думите, че в коментара си върху Матея9 Иларий предполага, щото 

Христос не е дал на Иуда тялото и кръвта си. Което е било подобаващо, ако се отчита 

злонамереността на Иуда. Но тъй като Христос трябвало да ни даде пример за 

справедливост, от гледна точка на собственото му учение не е подобавало да отдели от 

общуване с останалите Иуда, скрития грешник, без той да бъде обвинен и да бъде 

предоставено ясно доказателство: за да не би по този начин на църковните прелати да 

бъде даден пример да постъпват по същия начин, а и самият Иуда, раздразнен от това, 

да получи повод да съгреши. Затова трябва да приемем, че Иуда е приел тялото и 

кръвта Господни заедно с останалите ученици: както твърдят Дионисий в „За небесната 

иерархия”10 и Августин в коментара си върху Иоана.11

 

 

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

Иларий в полза на твърдението му, че Иуда не е приел тялото Христово. Само че той не 

е убедителен. Понеже Христос се обръща към учениците си, от чието събрание Иуда 

сам се отделил, а не Христос да го е изключил. Затова Христос, що се отнася до него 

самия, пие вино и с Иуда в царството Божие; само дето самият Иуда се отказал от това 

пиршество. 

 На второто трябва да се отговори, че нечестивостта на Иуда била, разбира се, 

известна на Христа като Бог: ала не му била известна по начина, по който човеците 
                                                 
8 In Mt., hom.82. 
9 In Mt., 30. 
10 Eccl. hier., III 3, 1; Georgios Pachymeres, Paraph. in loc. 
11 In Io., tr.62. 
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знаят. Затова Христос не прогонва Иуда от общността, та да даде пример, че такива 

скрити грешници не бива да бъдат отблъсквани от свещенослужителите. 

 На третото пък следва да се отвърне, че без каквото и да е съмнение с 

натопения хляб Иуда приел не тялото Христово, ами обикновен хляб. „Може би чрез 

натапянето на хляба е обозначена престореността на Иуда”, както отбелязва Августин 

на същото място; „защото някои неща биват натапяни, за да се оцветят. Но ако тук 

натапянето означава нещо добро”, именно сладостта на божествената благодат, тъй 

като натопеният хляб е по-вкусен, „то напълно заслужено неблагодарността за това 

добро си е издействувала проклятието”: както става и с недостойно приемащите тялото 

Христово. И, както продължава Августин, „това трябва да бъде разбирано в смисъл, че 

Господ отначало предоставил на всички свои ученици” тайнството на тялото и кръвта 

си, „когато и Иуда бил с тях, както разказва Лука. А сетне се стигнало дотам, че, както 

съобщава Иоан, чрез натопения и подаден на Иуда залък Господ посочил предателя 

си.” 

 

 

Раздел 3. Дали Христос е приел и дал на учениците неуязвимото си 

тяло12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е приел и дал на 

учениците науязвимото си тяло.  

 1. Наистина, по повод реченото у Матея, 17:2: „Преобрази се пред тях”, глосата 

казва: „Той дал на учениците по време на Тайната вечеря тялото, което имал по 

природа, ала безсмъртно и неуязвимо.” И по повод на реченото в Левит, 2:5: „Ако 

жертвата ти е хлебен принос”, глосата отбелязва: „Всесилният кръст сторил пригодна 

за ядене плътта на Христа, която преди страстите му не изглеждала пригодна за това.” 

Ала Христос дал тялото си като пригодно за вкусване. Следователно го е дал такова, 

каквото то било след страданието, сиреч неуязвимо и безсмъртно. 

 2. Освен това всяко уязвимо тяло претърпява страдание чрез докосване или 

вкусване. Така че, ако Христовото тяло е уязвимо, то би пострадало от докосването и 

вкусването му от учениците. 

                                                 
12 Cf. Sent.., IV d.11 q.3 a.3. 
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 3. Освен това словата на тайнството, произнасяни сега от свещенослужителите 

от името на Христа, нямат по-голяма сила от произнесените от самия Христос. Ала сега 

чрез тези думи на олтара се освещава неуязвимото и безсмъртно тяло Христово. 

Следователно още повече така е било и тогава. 

 

 Противно на това е обаче, дето по думите на Инокентий III.13

 

 „тогава Христос 

дал това тяло, което имал”. А тогава е имал тяло уязвимо и смъртно. Следователно 

такова тяло дал на учениците си. 

 Отговарям с думите, че според Хуго от Сен Виктор14

 На както и да стоят нещата с другите качества, за което по-горе казахме какво 

следва да мислим, по отношение на неуязвимостта това, което се твърди, е невъзможно. 

Защото е очевидно, че едно и същото истинско тяло на Христа е било и видяното тогава 

от учениците в собствения му вид, и приетото от тях във вида на тайнството. Но то не е 

било неуязвимо като видяно в собствения му вид: нещо повече, било готова да страда. 

Следователно не е било неуязвимо и тялото, което било дадено във вида на тайнството. 

 в различно време преди 

страданието си Христос получил четири дара за славното си тяло: фиността при 

раждането, когато излязъл от затворената утроба на Девата; подвижността, когато със 

сухи нозе ходел по морето; сиянието при преображението; неуязвимостта при Тайната 

вечеря, когато дал на учениците си да вкусят тялото му. В този смисъл той дал на 

учениците си неуязвимо и безсмъртно тяло. 

 Разбира се, само по себе си уязвимото тяло било по неуязвим начин във вида на 

тайнството: както невидимо в него е онова, което само по себе си е видимо. Защото 

както виждането изисква допир на вижданото тяло до околната зрителна среда, така 

страданието изисква допир на страдащото тяло с въздействуващите му неща. Но тялото 

на Христа, което е в тайнството, както беше казано по-горе, не се съотнася с околните 

неща посредством собствените си пространствени измерения, с които се докосват 

телата, ами го прави посредством измеренията на видовете хляб и вино. Затова 

претърпяват въздействие и се виждат тъкмо въпросните видове, а не самото Христово 

тяло. 

 

                                                 
13 De sacr. altaris mystetio, IV 12. 
14 Cf. Innocentius II., Serm. de temp., 14. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за Христа не се казва, 

дето дал по време на Тайната вечеря смъртното си и уязвимо тяло, понеже не го дал по 

телесен и уязвим начин. А кръстът прави плътта Христова пригодна за ядене, 

доколкото това тайнство представя страданието на Христа. 

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент е валиден, ако Христовото 

тяло е било уязвимо, ала и по уязвим начин е било в това тайнство. 

  На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, 

акциденциите на Христовото тяло са в това тайнство поради реалната съвместеност, а 

не по силата на тайнството, благодарение на която там е субстанцията на тялото на 

Христа. Затова силата на думите на тайнството се разпростира дотам, щото в 

тайнството да е тялото Христово, каквито и акциденции да са реално налични в него. 

 

 

Раздел 4. Дали ако това тайнство по времето на Христовата смърт 

беше съхранявано в дарохранителница или осветено от някой от 

апостолите, Христос би умрял там15

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че ако по време на смъртта на 

Христа това тайнство беше съхранявано в дарохранителница или осветено от някой от 

апостолите, Христос не би умрял там. 

 1. Наистина, смъртта на Христа става чрез страданието му. Само че и тогава 

Христос е бил в тайнството по неуязвим начин. Следователно не би могъл да умре в 

него. 

 2. Освен това при смъртта на Христа кръвта се отделила от тялото му. А в това 

тайнство тялото и кръвта Христови са заедно. Следователно Христос няма как да умре 

в това тайнство. 

 3. Освен това смъртта настъпва при отделянето на душата от тялото. Ала в това 

тайнство се съдържа както тялото, така и душата на Христа. Следователно Христос не 

би могъл да умре в това тайнство. 

 

                                                 
15 Cf. Sent., IV d.10 a.2; d.11 q.3 a.4; In I Cor., XI lect.6; C. Gent., IV 64; Quodl., V q.6 a.1 ad 1; In Io., VI 
lect.7. 
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 Противно на това е обаче дето същият Христос, който бил на кръста, е и в това 

тайнство. Но на кръста той е умрял. Следователно и в съхраненото тайнство трябва да е 

умрял. 

 

 Отговарям с думите, че тялото на Христа е същото по субстанция в това 

тайнство и в собствения си вид, но не по същия начин: защото в собствения си вид се 

докосва до околните тела в собствените си пространствени измерения, но не го прави и 

доколкото е в тайнството, както беше казано по-горе. Затова всичко, отнасящо се към 

Христа сам по себе си, може да се припише нему и като съществуващ сам по себе си, и 

като наличен в тайнството: например това, че живее, умира, страда, одушевен е или пък 

е лишен от душа, както и други подобни. А нещата, които са му присъщи в 

съотнесеността му с външните тела, могат да му се припишат като на съществуващ в 

собствения си вид, не обаче и доколкото е в тайнството: например това, дето бил осмян, 

оплют, разпнат, бичуван и други подобни. Затова някои са се изразили чрез следния 

стих: „Може ти да изпиташ Христовата болка, но сам той не я претърпява във великото 

тайнство.” 

 

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

тялото страда в съотнесеността си с външно действуващо върху него. Затова Христос, 

доколкото е в тайнството, не може да страда. Може обаче да умре. 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано по-горе, по силата на 

освещаването тялото Христово е във вида на хляба, а кръвта му е в този на виното. Сега 

обаче, когато реално кръвта Христова не е отделена от тялото му, поради реалната 

съвместеност и кръвта на Христа е във вида на хляба заедно с тялото, и тялото е заедно 

с кръвта във вида на виното. Но ако по време на Христовото страдание, когато кръвта 

реално била отделена от тялото, това тайнство беше осветено, то във вида на хляба би 

било единствено тялото, а във вида на виното – единствено кръвта. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, душата на 

Христа е в това тайнство по силата на реалната съвместеност,  тъй като тя не е без 

тялото: не обаче и по силата на освещаването. Затова, ако това тайнство беше осветено 

или съхранено тогава, когато душата била реално отделена от тялото, тя не би била в 

това тайнство: не поради недостатъчната сила на думите, ами поради другата наредба 

на нещата.      
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