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ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПОЧИТАНИЕТО НА ХРИСТА 
 

 Сега идва ред да разгледаме онова, което засяга отношението на Христа към нас. 

Най-напред ще се спрем на почитанието, което му поднасяме; сетне на това, дето той е 

посредник между нас и Бога. 

 Относно първото се поставят шест въпроса: 

 Първо, дали едно и също е почитанието, което поднасяме на божествеността и 

на човековостта на Христа. 

 Второ, дали следва да го почитаме, кланяйки се на плътта му. 

 Трето, дали трябва да се кланяме на иконата на Христа. 

 Четвърто, дали трябва  да се кланяме на кръста Христов. 

 Пето, дали трябва да се кланяме на майка му. 

 Шесто, за почитането на светите мощи. 

 

 

Раздел 1. Дали едно и също почитание следва да поднасяме на 

човековостта на Христа и на неговата божественост1

 

  

 Начева се тъй. Изглежда, че не едно и също почитание следва да поднасяме на 

човековостта на Христа и на неговата божественост. 

 1. Наистина, редно е да почитаме божествеността на Христа, която е обща с 

Отца и Сина: поради което у Иоана, 5:23, е речено: „Всички да почитат Сина, както 

почитат Отца.” А човековостта на Христа не е обща за него и Отца. Следователно и 

почитанието, което й поднасяме, не трябва да е същото като това на божествеността. 

 2. Освен това почестта в собствения смисъл на думата е „награда за 

добродетелта”, както отбелязва Философът в четвърта книга на „Етика”.2

                                                 
1 Cf. S. th., III q.58 a.3; Sent., III d.9 q.1 a.2 sq.; De verit., q.29 a.4 ad 4. 

 Добродетелта 

обаче заслужава наградата си чрез действие. Та щом в Христа едно е действието на 

божествената, а друго – това на човешката природа, както беше установено по-горе, то 

очевидно едни почести следва да бъдат оказвани на човековостта на Христа, а други – 

на неговата божественост. 

2 Aristoteles, Ethic., IV 3, 1123b35; Thomas Aquinas, lect.8. 
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 3. Освен това, ако душата на Христа не беше съединена със Словото, тя би била 

възхвалявана заради притежаваните от нея в превъзходна степен мъдрост и благодат. 

Но свързването й със Словото не е отнело нищо от достойнството й. Следователно 

човешката природа е редно да бъде възнасяна със собствена почит, различна от тази, 

която поднасяме на божествеността. 

 

 Противно на това е обаче това, което четем в главите на Петия 

Константинополски събор3

 

: „Ако някой твърди, че Христос трябва да бъде почитан в 

две природи, така че да бъдат въвеждани две почитания и да не бъде почитан с едно 

почитание Бог, въплътеното Слово със собствената му плът, както от самото начало 

гласи църковното предание: томува анатема.” 

 Отговарям с думите, че при оказването на почест можем да обърнем внимание 

на две неща: на оня, комуто се оказва почест, и на причината да му я оказваме. В 

собствения смисъл на думата почест се оказва на цялата субсистираща вещ: защото 

казваме, че оказваме почест не на ръката на човека, ами на самия човек. И ако понякога 

се случва да казваме, че почест заслужава ръката или кракът на някого, това не е в 

смисъл, че почест бива оказвана на тези части сами по себе си: ами защото в тях се 

оказва почест на цялото. По този именно начин човек може да бъде почитан в нещо 

външно: например в дрехата, образа или вестителя му. 

 Причина за оказването на почест на свой ред е онова, по което почитаният 

превъзхожда останалите: понеже оказването на почест е преклонение пред някого 

заради неговото превъзходство, както беше казано във втората част на това съчинение. 

Ето защо, ако у някого има много причини да му бъде оказвана почест, именно 

предстоятелството му, неговото знание и неговата добродетелност, на този човек ще 

бъде оказвана една почест от гледна точка на оногова, комуто се оказва почест, ала 

много от гледна точка причините такава да му бъде оказвана: защото на този тъкмо 

човек оказваме почест и за знанието, и за добродетелността му. 

 Та щом в Христа едно е лицето на божествената и човешката природа, а също 

една е ипостасата и един е носителят им, едно е почитанието и едно е оказването на 

почест от гледна точка на почитания: ала от гледна точка на причината, поради която 

                                                 
3 Cf. II coll.8 cn.9. 
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му оказваме почест, можем да говорим за много почитания, така че една почест му 

оказваме за нетварното негово знание, а друга – за тварното. 

 Ако приемем в Христа много лица или ипостаси, би следвало безусловно и 

почитанията да са повече. Тъкмо това отхвърля съборът. Наистина, в посланието на 

Кирил4

 

 четем: „Ако някой дръзне да каже, че приетият човек следва да бъде почитан 

като различен от Бога Слово и че не бива да оказваме едно почитание на Емануил, 

понеже Словото е станало плът, анатема.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в Троицата почест 

оказваме на трима, ала една е причината за това. А в тайната на въплъщението е 

обратното. Затова в различен смисъл е една оказваната на Троицата почест и тази, 

която оказваме на Христа. 

 На второто трябва да отговорим, че действието не е онова, на което оказваме 

почест, ами е основание да окажем такава. Затова от факта, че в Христа има две 

действия, не следва, щото трябва да му оказваме две почитания, ами само че две са 

причините той да бъде почитан. 

 На третото пък следва да се отвърне, че ако душата на Христа не беше 

съединена със Словото Бог, тя пак би била най-важното в оня човек. Затова тя би 

заслужавала да й оказваме почест: защото човекът е основното в него. Но тъй като 

душата на Христа е съединена с по-достойно лице, почест дължим най-вече на 

въпросното лице, с което душата на Христа е съединена. Това обаче не означава, че  

достойнството й се намалява, ами то по-скоро нараства, както беше казано по-горе. 

 

 

Раздел 2. Дали следва да почитаме чрез преклонение човековостта на 

Христа5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че не бива да почитаме чрез 

преклонение човековостта на Христа. 

 1. Наистина, по повод на реченото в Псалома, 98:5: „Покланяйте се на 

подножието Му: то е свето”, глосата отбелязва: „Не е нечестиво да почитаме приетата 

от Словото Божие плът: защото никой няма да вкуси духовната негова плът, ако преди 
                                                 
4 Ep. XXVII 8. 
5 Cf. S. th., III q.58 a.3 ad 1; Sent., III d.9 q.1 a.2; In Gal., IV lect.4. 
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това не я почете; ала да я почете, казвам, без преклонение, каквото дължим единствено 

на Създателя.” А плътта е част от човековостта. Следователно човековостта на Христа 

не бива да бъде почитана чрез преклонение. 

 2. Освен това не дължим преклонение на никоя твар: защото езичниците са 

упреквани именно за това, дето „се поклониха и служиха на творението”, както е 

речено в Посланието до римляните, 1:25. А човековостта на Христа е тварна. 

Следователно тя не бива да бъде почитана чрез преклонение. 

 3. Освен това Богу дължим преклонение като признание за върховното му 

господство: съгласно реченото във Второзаконие, 6:13: „Господа, твоя Бог, почитай и 

само Нему служи.” Ала като човек Христос е по-малък от Отца. Следователно 

човековостта му не бива да бъде почитана чрез преклонение. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в четвърта книга6

 

: „Почитаме 

плътта на Христа, на въплътеното Слово Божие, не заради нея самата, ами заради 

съединеното ипостасно с нея Божия Слово.” И по повод реченото в Псалома, 98:5: 

„Покланяйте се на подножието Му”, глосата отбелязва: „Който почита Христовото 

тяло, отправя поглед не към земята, ами по-скоро към оногова, чието е подножието и в 

чест на когото почита това подножие.” Но въплътеното Слово се почита чрез 

преклонение. Следователно и тялото му или неговата човековост. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, оказване на почест дължим 

на субсистиращата ипостаса: ала основание за това не може да е нещо субсистиращо, 

поради което почест оказваме на личността, на която въпросното нещо е вътрешно 

присъщо. Така че почитанието на Христа може да бъде мислено по два начина. Първо, 

като оказвано нему в качеството му на онова, което почитаме. Така почитането на 

плътта Христова не е нищо друго, освен почитане на въплътеното Слово Божие: също 

както почитането на кралската одежда е почитане на облечения в такава одежда крал. В 

този смисъл почитанието на Христа е чрез преклонение. 

 От друга страна можем да имаме предвид почитането на човековостта на Христа 

на основание на самата негова човековост, притежаваща в съвършенство всички 

благодатни дарове. Така почитането на човековостта на Христа е не преклонение, а 

                                                 
6 De fide orth., IV 3. 
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покорност. По този начин едната личност Христос бива почитана и чрез преклонение 

заради божествеността й, и чрез покорност заради човешкото й съвършенство. 

 И това не е без основание. Защото на самия Бог Отец дължим преклонение 

заради божествеността му и същевременно покорност заради господството му над 

тварите и управлението им. Ето защо по повод реченото в Псалома, 7:1: „Господи, 

Боже мой, на Тебе се уповавам”, глосата пояснява: „Господарю на всички неща по 

могъщество: комуто дължим покорство. Боже, Създателю на всички неща: комуто 

дължим преклонение.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросната глоса не 

бива да бъде разбирана като призоваваща да почитаме плътта на Христа отделно от 

неговата божественост: понеже това би могло да стане единствено ако имаше една 

Божия ипостаса и една човешка. Само че, както отбелязва Дамаскин на същото място, 

„ако отделиш изтънко онова, което се вижда, от онова, което се мисли, той няма защо 

да бъде почитан, понеже ще е творение”, сиреч няма за какво да му се прекланяме. Та 

ако мислим човешката му ипостаса като отделена от Словото Бог, той следва да бъде 

почитан чрез покорство: но не чрез онова покорство, което отдаваме на всяка твар, ами 

чрез някакво по-превъзходно, така да се каже, „свръхпокорство”. 

 Оттук става ясен и отговорът на второто и третото възражение. Понеже 

пред човековостта на Христа се прекланяме не заради нея самата: ами заради 

божествеността, с която е свързана и съобразно която Христос не е по-малък от Отца. 

 

 

Раздел 3. Дали е редно да се кланяме на иконата на Христа7

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не е редно да се кланяме на 

иконата на Христа. 

 1. Наистина, в Изход, 20:4, е речено: „Не си прави кумир и никакво 

изображение.” Ала не бива да се оказва почит против Божието предписание. 

Следователно не бива да се кланяме на иконата на Христа. 

 2. Освен това не бива да споделяме делата на езичниците: както заявява 

апостолът в Посланието до ефесяните, 5:11. А езичниците биват обвинявани най-вече в 

                                                 
7 Cf. S. th., II-II q.81 a.3 ad 3; q.94 a.2 ad 1; III q.25 a.4; a.5 ad 2; Sent., III d.9 q.1 a.2. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХV. За почитанието на Христа 

6 

 

http://philosophymedieval.org/  

това, дето „славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек”, както 

е казано в Посланието до римляните, 1:23. Следователно не бива да се кланяме на 

иконата на Христа. 

 3. Освен това на Христа дължим преклонение поради неговата божественост, а 

не поради човековостта му. Но ние не се кланяме на образа на божествеността му, 

отпечатан в разумната ни душа. Следователно още по-малко е редно да го правим по 

отношение на телесния образ, представящ човековостта на самия Христос. 

 4. Освен това в богопочитанието трябва да присъствува единствено 

установеното от Бога: затова в Първото послание до коринтяните, 11:23, споделяйки 

учението за освещаването на Църквата, апостолът казва: „Аз приех от Господа това, що 

ви и предадох.” Ала в Писанието няма указание за почитане на иконите. Следователно 

не е редно да се кланяме на иконата на Христа. 

 

 Противно на това е обаче приведеното от Дамаскин8 изказване на Василий9

 

: 

„Почитането на образа стига до първообраза”, сиреч до образеца. А пред самия 

образец, сиреч Христос, е редно да се прекланяме. 

 Отговарям с думите, че според думите на Философа в „За паметта и 

припомнянето”10

 

 душата се обръща по два начина към образа: от една страна към 

образа като някаква вещ; от друга – към образа като образ на нещо друго. Между тези 

движения има разлика, тъй като първото, при което човек е обърнат към образа като 

вещ, е различно от движението към самата вещ: докато второто, при което човек е 

обърнат към образа именно като образ, е тъждествено с това към самата вещ. Ето защо 

трябва да заявим, че на иконата на Христа като вещ, сиреч като изваяно или изрисувано 

дърво, няма защо да оказваме почитание: понеже почитание дължим единствено на 

разумната природа. Остава, следователно, да му оказваме почитание единствено 

доколкото е образ. Така излиза, че оказваме едно и също почитание на иконата на 

Христа и на самия Христос. И тъй като пред Христа се прекланяме, то следва, че е 

редно да се кланяме и на неговата икона. 

                                                 
8 De fide orth., IV 16. 
9 De Spiritu Sancto, 18. 
10 Aristoteles, De mem. et remin., 1, 450b27; Thomas Aquinas, lect.3. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХV. За почитанието на Христа 

7 

 

http://philosophymedieval.org/  

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

забранява да се прави изобщо изваяние или изображение, ами единствено да се прави 

такова, което да почитаме: поради което на същото място е добавено: „Не им се кланяй 

и не им служи.” И тъй като, както беше казано, едно и също е движението към образа и 

към вещта, почитанието е забранено по същия начин, по който е забранено почитането 

на вещта, чийто е въпросният образ. Така че на това място се подразбира забрана за 

почитане на образите, които езичниците извайвали, за да се кланят на боговете си, 

сиреч на демоните: поради което малко по-горе е речено: „Да нямаш други богове, 

освен Мене.” А на самия нетелесен Бог не е можело да бъде изготвено телесно 

изображение: понеже по думите на Дамаскин пак на същото място „върховна глупост и 

нечестивост е да дириш образа на божественото”. Тъй като обаче в Новия Завет Бог 

станал човек, той може да бъде почитан в телесния му образ. 

 На второто трябва да се отговори, че апостолът забранява да се споделят 

безплодните дела на езичниците: но той не запрещава да споделяме техните полезни 

дела. А почитането на образите следва да бъде причислено към безплодните дела 

поради две причини. Първо, защото някои от тях почитали самите образи като вещи, 

вярвайки, че в самите тях има нещо божествено, понеже демоните в тях им давали 

някакви отговори, а се случвали и други чудни неща. Второ, заради нещата, чиито 

образи те са били: понеже езичниците извайвали образите на някои твари, на които 

отдавали почит и преклонение. Ние обаче се прекланяме на иконата на Христа, който е 

истински Бог, не заради самата икона, ами заради онова, чийто образ тя е, както беше 

казано. 

 На третото трябва да се отговори, че на разумното творение дължим 

почитание заради него самото. И затова, ако се прекланяме на разумно творение, в 

което е образът, това може да е повод за заблуждение: именно почитанието да спре при 

човека като вещ и да не продължи към Бога, чийто образ той е. Което не може да стане 

в случая с изваяната или изрисувана материална и неодушевена икона. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че по силата на съкровено внушение 

от страна на Светия Дух апостолите са предали указания за онова, което следва да бъде 

спазвано в Църквата, които указания обаче ги няма в Писанието, ами са установени в 

Църквата от самите вярващи с течението на времето. Затова и апостол Павел отбелязва 

във Второто послание до солуняните, 2:15: „Стойте и дръжте преданията, които 

научихте било чрез наше слово”, прогласено устно, „било чрез наше послание”, сиреч 
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предадено писмено. Сред последните предания е и почитането на Христовата икона. 

Затова се разказва, дето свети Лука изрисувал образа на Христа, който се намира в Рим. 

 

 

Раздел 4. Дали е редно да се кланяме на кръста Христов11

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че не е редно да се кланяме на 

Христовия кръст. 

 1. Наистина, никой благочестив син не почита злощастието на баща си, 

например бича, с който е бичуват, или дървото, на което е обесен: ами по-скоро се 

отвращава от всичко това. Ала Христос бил предаден на най-позорна смърт върху 

дървото на кръста: съгласно реченото в Премъдрост Соломонова, 2:20: „Да го осъдим 

на безчестна смърт.” Следователно не бива да почитаме кръста, ами по-скоро трябва да 

се отвращаваме от него. 

 2. Освен това пред човековостта на Христа се прекланяме, доколкото е 

съединена в едно лице със Сина Божи. А това не може да се каже за кръста. 

Следователно не е редно да се прекланяме пред кръста на Христа. 

 3. Освен това инструмент за страданието и смъртта на Христа е кръстът, но също 

и много други неща, като гвоздеите, венецът и копието: пред които обаче не се кланяме 

и на които не оказваме почит. Следователно, както изглежда, не е редно да се 

прекланяме пред кръста Христов. 

 

 Противно на това е обаче, дето ние все пак се прекланяме пред онова, на което 

възлагаме надежда за спасението си. А надежда възлагаме тъкмо на Христовия кръст: 

понеже Църквата пее следния химн: „Слава на тебе, Кръст, единствена наша надежда в 

тези времена на страдания; приумножи справедливостта за благочестивите и се смили 

над виновните.” Следователно е редно да се прекланяме пред Христовия кръст. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, оказването на чест или 

почитанието дължим единствено на разумното творение: а на неразумното ги дължим 

именно заради разумната природа. И то в два смисъла: доколкото то представя 

разумната природа или доколкото по някакъв начин е свързано с нея. По първия начин 

                                                 
11 Cf. S. th., II-II q.103 a.4 ad 3; Sent., III d.9 q.1 a.2. 
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хората обикновено са почитали образа на краля; по втория – одеждата му. Както на 

образа, така и на одеждата людете оказват същото почитание, каквото и на самия крал. 

 Следователно, ако говорим за самия кръст, на който бил разпнат Христос, то 

следва да го почитаме и в двата смисъла: от една страна, доколкото ни представя образа 

на разпнатия на него Христос; от друга, доколкото се е докосвал до Христовите 

членове и е попил кръвта му. Поради което и му оказваме същото почитание, което и на 

Христа, сиреч му се прекланяме. И пак поради това се обръщаме към кръста и му се 

молим, както се молим на Разпнатия. 

 Ако пък става дума за изображението на кръста в някаква друга материя, била тя 

камък, дърво, сребро или злато, то ние го почитаме само като образ на Христа, пред 

който се прекланяме, както беше казано по-горе. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че според мнението или 

разбирането на невярващите кръстът опозорява Христа: с оглед на нашето спасение 

обаче в него се проявява божествената сила, чрез която Христос е възтържествувал над 

враговете, съгласно реченото в Посланието до колосяните, 2:14 сл.: „Христос го взе от 

средата и го прикова на кръста; като отне силата от началства и власти, Той ги явно 

изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.” И съгласно думите на апостола в 

Първото послание до коринтяните, 1:18: „Словото за кръста е безумство за ония, които 

гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия.” 

 На второто трябва да се отговори, че макар кръстът на Христа да не е бил 

съединен в едно лице със Словото Божие, е бил все пак съединен с него по някакъв 

друг начин, именно представяйки го и допирайки се до него. Единствено на това 

основание му се оказва почит. 

 На третото пък следва да се отвърне, че с оглед допира до Христовите 

членове почитаме не само кръста, ами и всички свързани с Христа неща. Поради което 

Дамаскин заявява в четвърта книга12

                                                 
12 De fide orth., IV 16. 

: „Редно е да почитаме скъпоценното дърво, 

осветено от допира със светото тяло и кръв; гвоздеите, одеждите, копието; и светите му 

обиталища.” Те обаче не представят образа на Христа, както го прави кръстът; който е 

наречен „знамение на Сина Човечески”, който „ще иде на небесните облаци”, както 

четем у Матея, 24:30. Затова и ангелът рекъл на жените (Марк., 16:6): „Вие търсите 

Иисуса Назарееца, разпнатия”; именно „разпнатия”, а не „прободения с копие”. Затова 
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почитаме образа на кръста Христов във всяка материя: но не и образа на гвоздеите или 

на нещо подобно. 

 

 

Раздел 5. Дали е редно да се прекланяме пред Божията майка13

 

  

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че трябва да се прекланяме пред 

Божията майка. 

 1. Наистина, една и съща чест очевидно следва да се оказва на майката на краля 

и на самия крал, поради което и в Трета книга Царства, 2:19, е речено: „Поставиха 

престол и за царевата майка, и тя седна нему отдясно.” И Августин заявява в една своя 

проповед14

 2. Освен това в четвърта книга

: „Достойно е Божият престол, ложето на Господа на небесата, обиталището 

на Христа да е там, където е той самият.” Но пред Христа се прекланяме. Следователно 

и пред майка му. 
15

 3. Освен това Христос е по-тясно свързан с майка си, нежели с кръста. Ала пред 

кръста се прекланяме. Следователно по същия начин трябва да се прекланяме и пред 

майката. 

 Дамаскин казва, че „оказаната на майката чест 

се пренася върху сина”. А пред Сина се прекланяме. Значи и пред майката. 

 

 Противно на това е обаче, дето Божията майка е чисто творение. Следователно 

не й дължим преклонение. 

 

 Отговарям с думите, че доколкото преклонение дължим единствено Богу, 

творението като такова няма защо да бъде почитано. Неразумното творение така или 

иначе не е достойно за почитание само по себе си, ала разумното творение само по себе 

си може да бъде почитано. Нему обаче не държим преклонение. С други думи, не 

дължим преклонение на никое чисто разумно творение. Та тъй като Присноблажената 

Дева е чисто разумно творение, дължим й не преклонение, ами покорство: и то в по-

висока степен, отколкото на останалите твари, тъй като тя е Божия майка. Поради което 

и се казва, че й дължим не каквото и да е покорство, ами свръхпокорство. 

                                                 
13 Cf. S. th., II-II q.103 a.4 ad 2; Sent., III d.9 q.1 a.1; d.22 q.3 a.3.  
14 Cf. Ps.-Augustinus, De Assumptione, 6. 
15 De fide orth., IV 16. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че на кралската майка не 

се оказва същата почест като на краля. На нея се оказва някаква подобна почест на 

основание на нейното превъзходство. Това именно имат предвид приведените 

авторитетни изказвания. 

 На второто трябва да се отговори, че оказваната на майката чест бива отнесена 

към сина, понеже честта е оказана на майката именно заради сина. Това е нещо 

различно от начина, по който оказваната на образа чест се отнася към образеца: понеже 

самият образ, разглеждан като някаква вещ, по никой начин не бива да бъде почитан. 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръстът, разглеждан сам по себе си, 

не заслужава – както беше казано – да бъде почитан. А Присноблажената Дева сама по 

себе си заслужава почитание. Така че аргументът не се отнася до същото. 

 

 

Раздел 6. Дали светите мощи следва да бъдат почитани по някакъв 

начин 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че светите мощи не бива да бъдат 

почитани по никой начин. 

 1. Наистина, не бива да бъде вършено нещо, което може да даде повод за 

заблуждение. Ала почитането на останките на мъртвите изглежда да е свързано със 

заблужденията на езичниците, които оказвали почести на мъртвите люде. Следователно 

не бива да се оказват почести на светите мощи. 

 2. Освен това изглежда глупаво да се почита нещо безчувствено. А светите мощи 

са безчувствени. Следователно е глупаво те да бъдат почитани. 

 3. Освен това мъртвото тяло не е от същия вид като живото: а следователно то 

очевидно не е същото с него по число. Излиза, следователно, че след смъртта на 

светеца, тялото му не бива да бъде почитано. 

 

 Противно на това е обаче казаното в книгата „За ученията на Църквата”16

                                                 
16 Cf. Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 73. 

: „Ние 

вярваме, че телата на светците и най-вече мощите на светите мъченици следва да бъдат 

чистосърдечно почитани като Христови членове.” А сетне е добавено: „Ако някой се 
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противопостави на това положение, той не е християнин, ами последовател на Евномий 

и Вигиланций.” 

 

 Отговарям с думите, че, както заявява Августин в „За Божия град”17

 

, „бащината 

дреха, пръстенът и всичко подобно е толкова по-скъпо на наследниците, колкото по-

силно привързани са те към родителите си, и значи по никой начин не бива да 

презираме телата, които са ни далеч по-близки и с които сме по-здраво свързани, 

нежели с носените от нас дрехи: понеже те се отнасят към самата човешка природа”. 

Оттук става ясно, че привързаният към някого почита и онова, което остане след 

смъртта му: не само тялото и телесните части, ами и някои външни неща, като одежди 

и други подобни. Очевидно е обаче, че сме длъжни да почитаме Божиите светци като 

членове на Христа, синове Божии, приятели и наши застъпници. Затова сме длъжни да 

отдаваме подобаващата чест на мощите им и да почитаме тяхната памет: и преди 

всичко телата им, които са били храм на Светия Дух и инструменти на Светия Дух, 

който ги обитава и действува в тях, и които ще бъдат оформени по подобие на 

Христовото тяло чрез славата на възкресението. Затова и сам Бог отдава по подобаващ 

начин почест на такива мощи, вършейки чудеса в тяхно присъствие. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в книгата си срещу 

Вигиланций18 Иероним привежда следния негов аргумент: „Наблюдаваме нещо като 

езически ритуал, въведен под религиозен претекст: те почитат с целувки купчинка от 

не знам какъв прах, поставен в малък съд със скъпоценен обков.” Срещу което 

Иероним възразява в писмото си до Рипарий19

 На второто трябва да се отговори, че почитаме безчувственото тяло не заради 

него самото, ами заради душата, която е била свързана с него, а сега се наслаждава на 

Бога; както и заради Бога, комуто са били служители. 

: „Без да споменавам мощите на 

мъчениците, ние не почитаме нито слънцето, нито луната, нито ангелите”, сиреч не им 

се прекланяме. „А мощите на мъчениците почитаме, та по този начин да почетем оня, 

чиито мъченици те са: отдаваме почест на слугите, та отдадената тям почест да се 

разпростре към Господа.” Така че, отдавайки почест на светите мощи, ние не изпадаме 

в заблудата на езичниците, които се прекланят пред мъртвите люде. 

                                                 
17 De civ. Dei, I 13. 
18 Contra Vigilantium. 
19 Ер. 109. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че мъртвото тяло на светеца не е същото 

по число с тялото му приживе поради различието по форма, а формата е душата: и все 

пак то е същото по материята, която отново ще се съедини със своята форма.  
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