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ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ВЪПРОС. 
ЗА ОСВЕЩАВАНЕТО НА ПРИСНОБЛАЖЕНАТА ДЕВА 
 

 След горното, където разгледахме единението на Бога и човека и последиците от 

това единение, остава да се спрем на онова, което Божият Син е сторил или претърпял в 

съединената с него човешка природа. Това разглеждане се състои от четири части. Най-

напред ще говорим за встъпването му в света; сетне за хода на живота му в този свят; 

след това за напускането на този свят; накрая за възнасянето му след тукашния живот. 

  Относно първото ще се спрем на четири теми: зачеването на Христа, раждането 

му, обрязването му и кръщението му. 

 Във връзка със зачеването ще стане дума за заченалата го негова майка, за 

начина, по който го е заченала, и за съвършенството на заченатия плод. 

 По отношение на майката ще разгледаме четири неща: освещаването й, 

девството й, бракосъчетанието й и благовещението или подготвянето й да зачене. 

 Относно първото се задават шест въпроса: 

 Първо, дали Присноблажената Дева, майката Божия, е била осветена преди 

раждането й от утробата. 

 Второ, дали е била осветена преди одушевяването. 

 Трето, дали чрез въпросното освещаване тя е била напълно освободена от 

греховната жар. 

 Четвърто, дали това освещаване я е сторила неспособна повече да съгрешава. 

 Пето, дали чрез това освещаване е придобила пълнотата на благодатите. 

 Шесто, дали да бъде осветена по този начин е собствено присъщо именно на нея. 

 

 

Раздел 1. Дали Присноблажената Дева е била осветена преди 

раждането й от утробата1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Присноблажената Дева не е била осветена преди 

раждането от утробата. 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.27 a.2 ad 2; Sent., III d.3 q.1 a.1; In Ier., 1; Quodl., VI q.5 a.1; In Ps., 45; Compend. theol., 224. 
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 1. Наистина, в Първото послание до коринтяните, 15:46, апостолът заявява: 

„Първом не иде духовното, а душевното, и после духовното.” Но тъкмо чрез 

освещаващата благодат човек се ражда духовно като син Божи: съгласно реченото у 

Иоана, 1:13: „От Бога се родиха.” А раждането от утробата е душевно раждане. 

Следователно Присноблажената Дева не е била осветена преди раждането й от 

утробата. 

 2. Освен това Августин отбелязва в писмото си до Дардан2

 3. Освен това осветеният чрез благодатта е пречистен от първородния и от 

действителните си грехове. Та ако Присноблажената Дева е била осветена преди 

раждането й от утробата, би излязло, че тогава е била пречистена от първородния грях. 

А единствен първородният грях би й попречил да встъпи в небесното царство. Така че, 

ако беше умряла тогава, очевидно би прекрачила прага на небесното царство. Което 

обаче не е можело да стане преди страстите Христови: съгласно думите на апостола в 

Посланието до евреите, 10:19: „Имаме дръзновение да влизаме в светилището чрез 

кръвта на Иисуса Христа.” Оказва се, следователно, че Присноблажената Дева не е 

била осветена преди раждането й от утробата. 

: „Освещаването, 

което ни прави храм Божи, е само за възродените.” Само че никой не се възражда, ако 

преди това не е бил роден. Следователно Присноблажената Дева не е била осветена 

преди раждането й от утробата. 

 4. Освен това първородният грях e придобит по рождение, както и 

действителният – в резултат на някакво действие. Но докато човек съгрешава 

действително, той няма как да се пречисти от действителния грях. Следователно и 

Присноблажената Дева е нямало как да се пречисти от първородния грях, докато е била 

все още в самото родилно действие, сиреч в утробата на майка си. 

 

 Противно на това е обаче, дето Църквата чествува Рождението на 

Присноблажената Дева. Ала църковен празник се чествува единствено за светец. 

Следователно Присноблажената Дева при самото си раждане е била света. А значи е 

била осветена в утробата. 

 

 Отговарям с думите, че за освещаването на Присноблажената Мария, сиреч за 

това, че тя е била осветена в утробата, в каноническото Писание няма и дума: както, 

                                                 
2 Ep. CLXXXVII 10. 
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прочее, не се споменава нищо и за раждането й. Но както Августин3

 

 разумно доказва, 

че тя е била приета с тяло в небето, макар че Писанието не казва нищо по този въпрос; 

така и ние можем да докажем разумно, че е била осветена в утробата. Защото с 

основание вярваме, че онази, която е родила „Единородния от Отца, пълен с благодат и 

истина” (Иоан, 1:14), е приела в по-голяма степен от всички останали преимуществата 

на благодатта: поради което у Лука, 1:28, четем, дето ангелът се обърнал към нея с 

думите: „Радвай се, благодатна!” Ала откриваме, че на някои други е предоставено това 

преимущество да бъдат осветени в утробата: например Иеремия, комуто е речено: 

„Преди да излезеш от утробата, те осветих” (Иер., 1:5); или Иоан Кръстител, за когото у 

Лука, 1:15, е речено: „Ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си.” Ето 

защо е разумно да се повярва, че Присноблажената Дева е била осветена преди да се 

роди от утробата. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че и в Присноблажената 

Дева първо е било душевното, пък после духовното: понеже първо е била зачената по 

плът, а сетне осветена по дух. 

 На второто трябва да се отговори, че Августин говори съобразно общия закон, 

според който чрез тайнствата се възраждат единствено вече родените. Само че Бог не 

ограничил своето могъщество чрез този закон на тайнствата, та да не е в състояние да 

предостави като особено преимущество благодатта си на някои люде, дори преди те да 

са родени от утробата. 

 На третото трябва да се отговори, че Присноблажената Дева е била осветена в 

утробата що се отнася до личното петно от първородния грях: но че тя не е била 

освободена от вината, тежаща над цялата природа, така че тя би могла да встъпи в рая 

единствено чрез Христовата жертва; също както, прочее, това важи за светите отци, 

живели преди Христа. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че първородният грях е придобит по 

рождение, понеже именно чрез рождението се предава на човешката природа, която 

именно и засяга, собствено казано, първородният грях. Това става, когато заченатият 

зародиш получи душа. А след като това стане, няма пречка той да бъде осветен: защото 

след това той не остава в майчината утроба, за да придобие човешката природа, ами 

само за да усъвършенствува вече придобитата такава. 

                                                 
3 Cf. Ps.-Augustinus, De assumptione (PL 40, 1141). 
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Раздел 2. Дали Присноблажената Дева е била осветена преди 

одушевяването4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Присноблажената Дева е била 

осветена преди одушевяването. 

 1. Наистина, както беше казано, повече благодат е дадена на Девата, Божията 

майка, нежели на който и да е светец. На някои от тези обаче е предоставено да бъдат 

осветени преди одушевяването. Понеже у Иеремия, 1:5, е речено: „Преди да те 

образувам в утробата, Аз те познах”; а душата не бива вдъхната преди образуването на 

тялото. По същия начин Амвросий казва в коментара си върху Лука5

 2. Освен това, както твърде Анселм в „За девственото зачеване”

 за Иоан 

Кръстител, че „още го е нямало в него духът на живота, но го е имало Духът на 

благодатта”. Следователно още повече Присноблажената Дева е можела да бъде 

осветена преди одушевяването. 
6

 3. Освен това, както беше припомнено, празнува се празник единствено за 

светец. Но някои празнуват празника Зачатие на Присноблажената Дева. Значи тя 

очевидно е била свята още при зачеването си. От което излиза, че е била осветена преди 

одушевяването. 

, подобавало е 

„онази Дева да сияе с чистота, по-голяма от която не може да бъде мислена в Божия 

свят”: поради което и в Песен на песните, 4:7, е речено: „Цяла си хубава, моя мила, и 

петно няма на тебе!” Но по-голяма би била чистотата на Присноблажената Дева, ако тя 

никога не е била докосната от първородния грях. Следователно за нея било отредено да 

бъде осветена преди още плътта й да получи душа. 

 4. Освен това апостолът казва в Посланието до римляните, 11:16: „Ако коренът е 

свет, свети са и клоните”. Но корен на децата са родителите им. Следователно 

Присноблажената Дева е можела да бъде осветена и в родителите си, още преди да 

получи душа. 

 

                                                 
4 Cf. Sent., III d.3 q.1 a.1; In Ier., 1; Quodl., VI q.5 a.1; In Ps., 45; Compend. theol., 224. 
5 In Lc, 1. 
6 De conceptu virginali, 18. 
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 Противно на това е обаче, дето съдържащото се във Вехтия Завет е 

изображение на това от Новия: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 

10:11: „Всички тия неща им се случваха, за да служат за образи.” Ала чрез 

освещаването на скинията, за което става дума в Псалома, 45:5: „светото жилище на 

Всевишния”, изглежда да се обозначава освещаването на Божията Майка, наречена 

именно жилище според Псалома, 18:5: „Той е поставил жилище за слънцето.” За самото 

жилище пък в Изход, 40:34, е казано: „Когато всичко това беше свършено, облакът 

покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията.” Следователно и 

Присноблажената Дева е била осветена едва след като всичко в нея било завършено, 

сиреч и тялото, и душата. 

 

 Отговарям с думите, че освещаването на Присноблажената Дева не може да 

бъде мислено преди одушевяването й поради две причини. Първо, защото 

освещаването, за което става дума, представлява пречистване от първородния грях: тъй 

като според думите на Дионисий в дванадесета глава на „За божествените имена”7

 Второ, защото единствено разумното творение приема вината, така че преди да 

получи разумна душа заченатият плод не е виновен. Ето защо, както и да би била 

осветена преди одушевяването, Присноблажената Дева никога не би била опетнена от 

първородния грях, а значи и не би имала нужда от изкуплението и спасението чрез 

Христа, за което у Матея, 1:21, е речено: „Той ще спаси народа Си от греховете му.” Не 

подобава обаче Христос да не е „Спасител на всички човеци”, както е наречен в 

Първото послание до Тимотея, 4:10. Поради което остава освещаването на 

Присноблажената Дева да е било след одушевяването й. 

 

светостта е „съвършена пречистеност”. А вината бива пречистена единствено по 

благодат: носител на която може да е само разумното творение. Ето защо и 

Присноблажената Дева не е била осветена преди вдъхването в нея на разумна душа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Господ е познавал 

Иеремия преди оформянето му в утробата по предопределение: а го е осветил не преди 

оформянето му, ами преди да излезе от утробата, и т.н. Думите на Амвросий пък, че 

Иоан Кръстител още не е имал душа на живота, когато вече е притежавал Духа на 

благодатта, не следва да се разбират в смисъл, че „дух на живота” е оживотворяващата 

                                                 
7 De div. nom., XII 2. 
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душа: ами под „дух” тук се разбира вдъхнатият отвън въздух. Или пък може да се каже, 

че в него не го е имало духът на живота, сиреч душата в явните й и пълни действия. 

 На второто трябва да се отговори, че ако душата на Присноблажената Дева 

никога не е била опетнявана с първородния грях, това би засегнало достойнството на 

Христа като всеобщ Спасител на всички човеци. Затова чистотата на Присноблажената 

Дева е била най-голяма, ала след тази на Христа, който като всеобщ Спасител не се е 

нуждаел да бъде спасяван. Понеже Христос не се е докосвал до първородния грях, ами 

е бил свят още при самото си зачеване: съгласно реченото у Лука, 1:35: „Светото, Което 

ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божи.” А Присноблажената Дева се е докоснала 

до първородния грях, ала била пречистена от него преди да се роди от утробата. 

Показателно в тази връзка е казаното у Иова, 3:9, относно нощта на първородния грях: 

„Да чака тя светлината”, сиреч Христа, „и тая да не идва (понеже „нищо осквернено не 

ще влезе в нея”, както е казано в Премъдрост Соломонова, 7:25), и да не види 

ресниците на зората”, сиреч на Присноблажената Дева, която при раждането си е била 

чиста от първородния грях.  

 На третото трябва да се отговори, че макар Римската църква да не празнува 

Зачеването на Присноблажената Дева, тя не се противопоставя на обичая да бъде 

празнуван такъв празник. Поради което и това празнуване не бива да се отхвърля 

изцяло. Празнуването на Зачеването не означава обаче, че при зачеването си Девата е 

била свята. Всъщност, доколкото не се знае кога точно е била осветена, в деня на 

зачеването й се празнува по-скоро освещаването, нежели самото зачеване. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че има два вида освещаване. Едното е 

на цялата природа: когато цялата човешка природа се освобождава от всяка развала на 

вината и наказанието. Другото е личностното освещаване. То не прехожда в роденото 

по плът поколение: понеже въпросното освещаване се отнася не до плътта, ами до ума. 

Ето защо, дори ако родителите на Присноблажената Дева са били пречистени от 

първородния грях, тя все пак го е приела, понеже е била зачената от плътска похот и 

чрез съвъкупление на мъж и жена: понеже според Августин в „За брака и 

въжделението”8

 

 „всеки роден в резултат на сношение е плът на греха”. 

 

                                                 
8 Dе nuptiis et concupiscentia, I 12. 
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Раздел 3. Дали Присноблажената Дева е била пречистена от 

заразата на разпалващото греха9

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Присноблажената Дева не е 

била пречистена от заразата на разпалващото греха. 

 1. Наистина, разпалващото греха, представляващо бунтът на по-низшите сили, е 

наказание за първородния грях, също както такова наказание е смъртта, а и останалите 

телесни несгоди. Само че Присноблажената Дева е подложена на такива несгоди. 

Следователно и разпалващото греха не е било напълно отстранено от нея. 

 2. Освен това във Второто послание до коринтяните, 12:9, е речено: „Силата Ми 

се в немощ напълно проявява”: като тук става дума за немощ на разпалващото греха, 

вследствие на което търпим „жилото на плътта” (пак там, 12:7). Но нищо, което е 

свързано със съвършенството на силата, не бива да бъде отнето от Присноблажената 

Дева. Следователно от нея не бива изцяло да бъде отнето и разпалващото греха. 

 3. Освен това Дамаскин10 отбелязва, че в Присноблажената Дева  още преди да 

зачене Божия Син „влязъл Свети Дух, който я е пречистил”. Тук очевидно става дума за 

пречистване от разпалващото греха: понеже тя самата не е сторила никакъв грях, както 

твърди Августин в „За природата и благодатта”.11

 

 Следователно чрез освещаването в 

утробата тя не била напълно пречистена от разпалващото греха. 

 Противно на това е обаче казаното в Песен на песните, 4:7: „Цяла си хубава, 

моя мила, и петно няма на тебе!” А разпалващото греха е петно, във всеки случай 

такова е плътското. Следователно в Присноблажената Дева не е имало нищо, което да 

разпалва греха. 

 

 Отговарям с думите, че по този въпрос има различни мнения. Според едни при 

самото освещаване на Присноблажената Дева в утробата изцяло било отстранено 

разпалващото греха. Според други останало затрудняващото по отношение на доброто, 

а било отстранено правещото ни склонни към злото. Трети твърдят, че било отстранено 

онова, което е свързано с развалата на личността и което ни тласка към злото и 

затруднява постигането на доброто: ала остава онова, което е свързано с развалата на 

                                                 
9 Cf. S. th., III q.27 a.4 ad 1; a.5 ad 2; Sent., III d.3 q.1 a.2; IV d.6 q.1 a.1; In Ier., I; Compend. theol., 224 sq. 
10 De fide orth., III 2. 
11 De natura et gratia, 36. 
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природата и което е причината за предаването на първородния грях към поколението. 

Четвърти пък смятат, че при първото освещаване е останало разпалващото греха по 

същност, само че било овладяно: а при зачеването на Божия Син и изцяло било 

отстранено. 

 За да проумеем проблема, трябва да съобразим, че разпалващото греха не е нищо 

друго, освен нередното въжделение в сетивното влечение, представляващо обаче само 

предразположение: тъй като действителното въжделение е греховно движение. 

Сетивното въжделение обаче е наречено нередно, доколкото се противопоставя на 

разума: а това става, когато скланя към зло или затруднява постигането на доброто. Ето 

защо разпалващото греха по самото си понятие скланя към зло или затруднява 

постигането на доброто. Затова да твърдим, че в Присноблажената Дева останало нещо 

разпалващо греха, което обаче не скланя към зло, означава да твърдим две 

противоположни неща. 

 Противоречие съдържа в себе си и допускането, че разпалващото греха, 

отнасящо се до развалата на природата, е останало, но не и това, което се отнася към 

развалата на личността. Защото според Августин в „За брака и въжделението”12

 Остава значи да приемем, че разпалващото греха или напълно е било отстранено 

от нея, или поне е било овладяно. Възможно е обаче и да се мисли, че разпалващото 

греха изцяло е било отстранено, доколкото, поради преизобилността на низхождащата 

върху нея благодат, на Присноблажената Дева е било отредена такава разположеност 

на душевните сили, щото по-низшите никога да не се задвижват без съизволението на 

разума: както съгласно казаното по-горе било и в Христа, който със сигурност не е 

имал нищо, което да разпалва греха; и както е било в Адама преди грехопадението по 

силата на изначалната справедливост; така, щото в този смисъл благодатта на 

освещаването в Девата е имала силата на изначалната справедливост. Макар че това 

твърдение очевидно препотвърждава достойнството на Девата Майка, то в някакъв 

смисъл оспорва достойнството на Христа, без чиято сила никой не бива освободен от 

първото осъждане. И макар чрез вярата си в Христа някои да са освободени по дух от 

 

сладострастието е това, което предава първородния грях на поколението. А 

сладострастието предполага нередно въжделение, неподчиняващо се напълно на 

разума. Ето защо, ако напълно е отстранено разпалващото греха като отнасящо се до 

развалата на личността, няма как да остане отнасящото се до развалата на природата. 

                                                 
12 De nuptiis et concupiscentia, I 24. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХVІІ. За освещаването на Присноблажената Дева 

9 

 

http://philosophymedieval.org/  

въпросното осъждане още преди въплъщението на Христа, то да бъде някой освободен 

и по плът от него изглежда е възможно единствено след въплъщението му, в което за 

пръв път е трябвало да се прояви освободеността от това осъждане. Ето защо, както 

преди безсмъртието на възкръсналата Христова плът никой не е придобил плътско 

безсмъртие, така неподобаващо изглежда да се твърди, че преди плътта Христова, в 

която не е имало грях, плътта на Девата Майка или на някого другиго е била без 

разпалващото греха, което наричаме „закон на плътта или на членовете” (Рим., 7:23 

сл.). Затова по-добре е изглежда да кажем, че чрез освещаването в утробата от Девата 

не е било отстранено разпалващото греха, ами че то е останало овладяно; само че не 

чрез действие на собствения й разум, както е при светите мъже, понеже докато е била в 

майчината си утроба тя не е можела да се ползува от свободното си произволение, 

доколкото това е било особено предимство на Христа; ами чрез преизобилната 

благодат, която приела при освещаването, а в още по-голяма степен чрез божественото 

провидение, предпазващо сетивността й от всяко нередно движение. По-късно, когато 

заченала Христовата плът, в която за пръв път е трябвало да възсияе освободеността от 

греха, можем да сметнем, че от плода към майката се е разпростряло пълното 

освобождение от разпалващото греха. Това именно е казано и у Иезекиила, 43:2: „И 

ето, славата на Бога Израилев идеше от изток”, сиреч чрез Присноблажената Дева, „и 

земята”, сиреч плътта му, „светна от славата Му”, сиреч на Христа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че смъртта и въпросните 

несгоди сами по себе си не скланят към грях. Затова и Христос ги приел, ала не приел 

разпалващото греха. Затова и в Присноблажената Дева, за да се уподоби тя на Сина, от 

чиято пълнота приела благодатта (Иоан, 1:16), разпалващото греха най-напред било 

овладяно, а сетне премахнато: тя обаче не е била освободена от смъртта и останалите 

подобни несгоди. 

 На второто трябва да се отговори, че плътската слабост, свързана с 

разпалващото греха, у светите мъже е повод за съвършената им добродетелност: а не 

причина, без която не е възможно въпросното съвършенство. В Присноблажената Дева 

обаче е достатъчна съвършената добродетелност и преизобилността на благодатта: така 

че в нея няма нужда от всеки повод за съвършенство. 

 На третото пък следва да се отвърне, че в Присноблажената Дева Светият Дух 

е сторил двойно пречистване. Едно така да се каже подготвително за зачеването на 

Христа: което не било за пречистването й от нечестивостта на някакво провинение или 
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на разпалващото греха, ами за да събере ума й за едно и  да я отвърне от многото 

помисли. Защото и за ангелите казваме, че се пречистват, пък в тях няма никаква 

нечестивост, както настоява Дионисий в шеста глава на „За църковната иерархия”.13

 

 

Второто пречистване в нея Светият Дух извършва посредством зачеването на Христа, 

което е дело именно на Светия Дух. В този смисъл и може да се каже, че той я е 

пречистил напълно от разпалващото греха. 

 

Раздел 4. Дали чрез освещаването в утробата Присноблажената 

Дева е била предпазена от всеки действителен грях14

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез освещаването в 

утробата Присноблажената Дева не е била предпазена от всеки действителен грях. 

 1. Наистина, както беше казано, след първото освещаване разпалващото греха 

останало в Девата. А разпалването на грях, дори когато предхожда разума, е простим 

грях, макар и „най-лекият”, както отбелязва Августин в „За Троицата”.15

 2. Освен това по повод на реченото у Лука, 2:35: „И на сама тебе меч ще 

прониже душата”, Августин

 Следователно 

в Присноблажената Дева е имало някакъв простим грях. 

16

 3. Освен това, обяснявайки реченото у Матея, 12:47: „Ето, майка Ти и братята Ти 

стоят вън и искат да говорят с Тебе”, Хризостом

 пояснява, че Присноблажената Дева „сякаш в някакво 

вцепенение се съмнявала в смъртта на Господа”. Но съмнението в онова, в което 

вярваме, е грях. Следователно Присноблажената Дева не е била съхранена чиста от 

всеки грях. 

17 казва: „Очевидно е, че го правят 

единствено от тщеславие.” А по повод на реченото у Иоана, 2:3: „Вино нямат”, същият 

Хризостом18

                                                 
13 Cf. Eccl. hier., III 6; VII 3.  

 заявява, че тя „искала да им се отблагодари и да се прослави пред тях чрез 

сина си: и може би това е напълно човешко, както и стореното от братята му, когато 

рекли: Покажи се на света.” И сетне добавя: „Все още не е имала нужното мнение за 

14 Cf. Sent., III d.3 q.1 a.2; d.13 q.1 a.2; IV d.6 q.1 a.1; In Mt., XII; Compend. theol., 224; Expos. in Orat. Dom., 
5; Expos. in Salut. Angelicam.  
15 Cf. Petrus Lombardus, Sent., II d.24 c.9. 
16 Cf. Ambrosiaster, Quaest. Vet. et Nov. Test., I 73. 
17 In Mt., hom. 44. 
18 In Io., hom.21. 
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него.” Което несъмнено е грях. Следователно Присноблажената Дева не е била 

съхранена чиста от всеки грях. 

 

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

природата и благодатта”: „Когато става дума за грях, от почит към Христа не бих искал 

по никой начин да поставям под въпрос светостта на Дева Мария. Понеже знаем, че ней 

е дадена повече благодат за надмогване на всеки грях и така да заслужи да зачене и 

роди оногова, който със сигурност бил без грях.” 

 

 Отговарям с думите, че Бог подготвя и разполага избраните от него така, щото 

те да се окажат пригодни за онова, за което са избрани: съгласно казаното във Второто 

послание до коринтяните, 3:6: „Той ни е дал способност да бъдем служители на новия 

завет.” Но Бог е избрал Присноблажената Дева за Божия майка. Затова не може да има 

съмнение, че чрез благодатта си той я е сторил пригодна за това: съгласно думите, с 

които у Лука, 1:30, ангелът се обърнал към нея: „Ти намери благодат у Бога; и ето, ще 

заченеш”, и т.н. Тя обаче не би била пригодна за Божия майка, ако някога би 

съгрешила. Било защото честта на родителите се разпростира върху поколението им: 

съгласно реченото в Притчи Соломонови, 17:6: „Слава за децата са родителите им.” 

Поради което и, обратно, безчестието на майката би се разпростряло върху Сина. Било 

защото е била по особен начин привързана към Христа, който е придобил от нея плът. 

А във Второто послание до коринтяните, 6:15, е речено: „Какво съгласие може да има 

между Христа и Велиара?” Било пък защото Божият Син, който е „Божия премъдрост” 

(1. Кор., 1:24), по особен начин е пребивавал в нея: не само в душата, ами и в утробата. 

А в Премъдрост Соломонова, 1:4, е речено: „В лукава душа няма да влезе премъдрост и 

няма да обитава в тяло, което робува на греха.” Ето защо по-просто е да признаем, че 

Присноблажената Дева не е сторила никакъв действителен грях, нито смъртен, нито 

простим: та да се изпълни по този начин реченото в Песен на песните, 4:7: „Цяла си 

хубава, моя мила, и петно няма на тебе!” 

 

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

Дева след освещаването в утробата е останало разпалващото греха, само че овладяно: 

та то да не се прояви в някакво нередно движение, което да превари разума. И макар за 

това да съдействувала благодатта на освещаването, тя не е била достатъчна: в противен 

случай по силата на въпросната благодат в сетивността й не би имало никакво 
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движение, което да не е предхождано от разума, и тя не би притежавала нищо, което да 

разпалва греха, а това противоречи на казаното по-горе. Ето защо трябва да заявим, че 

овладяността е добила завършеност по божествено провидение, което не позволявало 

от разпалващото греха да възникне нередно движение. 

 На второто трябва да се отговори, че Ориген19 и други учители20 тълкуват 

казаното от Симеон като отнасящо се до болката, която изпитала по време на страстите 

Христови. Амвросий21 на свой ред настоява, че мечът означава „благоразумието на 

Мария, която добре знаела небесните тайнства. Защото Божието слово е живо, 

действено и по-остро от всеки двуостър меч” (Евр., 4:12). Други22 схващат меча като 

съмнение. Което обаче не е съмнението на невярата, ами това на почитанието и 

обсъждането. Защото по думите на Василий в писмото му до Оптим23

 На третото пък следва да се отвърне, че в това си изказване Хризостом 

стигнал прекалено далеч. То може да бъде разбрано обаче и в смисъл, че Господ се 

противопоставил не на нередното й тщеславие спрямо нея самата, ами на това, което 

другите могат да си помислят за нея. 

 

„Присноблажената Дева, стоейки пред кръста и гледайки случващото се, след 

свидетелството на Гавраил, след неизразимото божествено зачеване, след ярката 

проявеност на чудесата, се разколебала в душата си”: виждайки от една страна 

страданията му, а от друга – неговите чудотворства.  

 

 

Раздел 5. Дали чрез освещаването в утробата Присноблажената 

Дева е придобила пълнотата на благодатта24

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез освещаването в утробата 

Присноблажената Дева не е придобила пълнотата или съвършенството на благодатта. 

 1. Наистина, това очевидно е преимуществено присъщо на Христа: съгласно 

реченото у Иоана, 1:14: „Видяхме Го, като Единороден от Отца, пълен с благодат и 

истина.” Ала собствено присъщото на Христа не бива да се приписва другиму. 

                                                 
19 In Lc., hom.17 
20 Cf. Cyrillus Alexandrinus, In Io., XII; Damascenus, De fide orth., IV 14. 
21 In Lc., II. 
22 Ambrosiaster, op. cit., II 73. 
23 Ep. 260. 
24 Cf. S. th., III q.7 a.10 ad 1; Sent., III d.13 q.1 a.2; Expos. in Salut. Angelicam. 
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Следователно Присноблажената Дева не е приела пълнотата на благодатта при 

освещаването. 

 2. Освен това към пълното и съвършеното не остава нищо за прибавяне: понеже 

„съвършено е онова, на което нищо не липсва”, както е казано в трета книга на 

„Физика”.25

 3. Освен това „Бог нищо не прави напразно”, както е казано в първа книга на „За 

небето и света”.

 А Присноблажената Дева по-късно е приела добавъчна благодат, когато 

заченала Христа: понеже у Лука, 1:35, й е казано: „Дух Светий ще слезе върху ти.” А 

също и когато била приета в слава. Следователно, както изглежда, при първото си 

освещаване не е имала пълнотата на благодатта. 

26

 

 Ала напразни биха били благодатите, ако никога не се е възползувала 

от тях: защото не четем да е обучавала, което е действие на мъдростта; или да е 

сторвала чудеса, което е действие на благодарената благодат. Следователно не е имала 

пълнотата на благодатите. 

 Противно на това е обаче казаното й от ангела у Лука, 1:28: „Радвай се, пълна с 

благодат!” Тълкувайки тези думи, Иероним заявява в една своя проповед27

 

: „Добре е 

речено „пълна с благодат”: понеже на другите благодатта е предоставена частично, 

докато в Мария се вляла едновременно цялата пълнота на благодатта.” 

 Отговарям с думите, че колкото нещо е по-близо да началото на някой род, 

толкова по-причастно е то на последвалото от въпросното начало: поради което и 

Дионисий заявява в четвърта глава на „За небесната иерархия”28

 

, че ангелите, които са 

по-близо до Бога, са по-причастни от людете към божествените благини. А Христос е 

началото на благодатта, в божествеността си като неин създател, в човековостта си като 

неин инструмент: поради което у Иоана, 1:17, е речено: „Благодатта и истината 

произлезе чрез Иисуса Христа.” Присноблажената Дева Мария е била най-близо до 

Христа съобразно човековостта му: понеже от нея той е приел човешката природа. 

Затова тя е трябвало да получи от Христа в по-голяма в сравнение с всички останали 

пълнота на благодатта. 

                                                 
25 Aristoteles, Phys., III 6, 207a29; Thomas Aquinas, lect.11. 
26 Id., De caelo, I 4, 271a31; Thomas Aquinas, lect.8.  
27 Ер. 9. 
28 Cael. hier., IV 1. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че всекиму бива давана 

от Бога благодат в съответствие с това, за което е избран. И тъй като човекът Христос е 

бил предопределен и избран да бъде „Син Божи по духа на освещението” (Рим., 1:4), 

собствено присъщо му е било да има такава пълнота на благодатта, която да се 

разпростира към всички: поради което у Иоана, 1:16, е речено: „От Неговата пълнота 

всички ние приехме.” А Присноблажената Дева Мария придобила такава пълнота на 

благодатта, за да бъде най-близка до създателя на благодатта: та да приеме в себе си 

оня, който е пълен с всяка благодат; и като го роди, да разпръсне в някакъв смисъл 

благодатта върху всички. 

 На второто трябва да се отговори, че в природните вещи най-напред е 

съвършенството на разположеността: както например материята е разположена спрямо 

някоя форма. Следва съвършенството на формата, което е по-голямо: защото 

топлината, идваща от формата на огъня, е по-силна от онази, която разполага спрямо 

формата на огъня. На трето място е съвършенството на целта: например огънят има в 

съвършенство качествата си, когато достигне собственото си място. По сходен начин в 

Присноблажената Дева е имало три степени на съвършенство на благодатта. Първата е 

по разположеност: чрез нея тя станала годна да бъде майка на Христа: и това е 

съвършенството на освещаването. Второто съвършенство в Присноблажената Дева е 

било от присъствието на Божия Син, придобил плът в утробата й. Третото 

съвършенство е целта, която достига в славата. Това, че второто съвършенство е по-

голямо от първото, а третото – от второто, е видно, от една страна, от освобождаването 

от злото. Защото при освещаването й тя е била освободена от първородната вина; сетне 

при зачеването на Божия Син е била изцяло пречистена от разпалващото греха; а най-

сетне при възславянето й е била освободена и от всяко злощастие. От друга страна това 

проличава от реда спрямо благото. Защото при освещаването й тя придобила благодат, 

която да я склони към благото; при зачеването на Божия Син й е предоставена 

благодат, укрепваща я в доброто; а при възславянето й – такава, която да я дари докрай 

с наслада от всяко добро. 

 На трето място пък следва да се отвърне, че без всяко съмнение 

Присноблажената Дева е приела по превъзходен начин  и дара на мъдростта, и 

благодатта на добродетелите, и тази за пророчество, също както и Христос. За разлика 

от него обаче тя не била в състояние да се възползува от всички тях, както и от 

подобните им: ами това зависело от положението й. Защото тя се възползувала от 

мъдростта, за да умосъзерцава, съгласно реченото у Лука, 2:19: „А Мариам спазваше 
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всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си.” Ала не е прибягвала до мъдростта, за 

да поучава: понеже това не подобава на женския пол, съгласно реченото в Първото 

послание до Тимотея, 2:12: „На жена не позволявам да поучава.” Да върши чудеса пък 

не й е подобавало приживе: понеже по онова време Христовото учение е трябвало да 

бъде утвърдено чрез чудеса; и затова да сторват такива е подобавало само на Христа и 

на учениците му, които били съхранители на неговото учение. Поради което и за Иоан 

Кръстител  е казано (Иоан, 10:41), че „не бил сторил никакво чудо”: та всички да се 

вглеждат в Христа. Пророческа дарба обаче е имала: както се вижда от възпева й: 

„Душата ми величае Господа” (Лука, 1:46). 

 

 

Раздел 6. Дали след Христа именно на Присноблажената Дева е било 

собствено присъщо да бъде осветена в утробата29

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че след Христа именно на 

Присноблажената Дева е било собствено присъщо да бъде осветена в утробата. 

 1. Наистина, беше казано, че Присноблажената Дева е била осветена в утробата 

именно за да стане пригодна да бъде Божия майка. А това е собствено присъщо тъкмо 

на нея. Следователно само тя е била осветена в утробата. 

 2. Освен това някои изглежда да са били по-близки до Христа, нежели Иеремия 

и Иоан Кръстител, за които е казано (Иер., 1:5; Лука, 1:15), че са осветени в утробата. 

Защото Христос изрично е наречен син на Давида и Авраама (Мат., 1:1), понеже от тях 

е било изрично обещано раждането му (Бит., 22:18; 26:4; 2. Царств., 7:14; Пс., 131:11). 

Исая също съвършено ясно е пророкувал появата му. А и апостолите общували със 

самия Христос. За всички тях обаче не четем да са били осветени в утробата. 

Следователно това не подобава да е станало и с Иеремия и Иоан Кръстител. 

 3. Освен това Иов казва за себе си в 31:18: „От детинство е расло с мен 

състраданието и от майчината утроба е излязло с мен.” Въпреки това не казваме, че е 

осветен в утробата. Следователно не сме длъжни да твърдим това и за Иоан Кръстител 

и Иеремия. 

 

                                                 
29 Cf. Sent., III d.3 q.1 a.2; IV d.6 a.1; In Ier., I; Quodl., VI q.5 a.1; In Ps., 45; Compend. theol., 224. 
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 Противно на това е обаче казаното за Иеремия (Иер., 1:5): „Преди да излезеш от 

утробата, осветих те.” И за Иоан Кръстител (Лука, 1:15): „Ще се изпълни с Духа 

Светаго още от утробата на майка си.” 

 

 Отговарям с думите, че в писмото си до Дардан30

 Но тъй като в Евангелието изрично е казано, че „ще се изпълни с Духа Светаго 

още от утробата на майка си”; и за Иеремия изрично е речено, че „преди да излезеш от 

утробата, осветих те”: трябва очевидно да се съгласим, че те са били осветени в 

утробата, макар все още да не били в състояние да се ползуват от свободното си 

произволение (поради което и Августин повдига този въпрос); също както децата, 

осветени чрез кръщението, не започват тутакси да се ползуват от свободното си 

произволение. 

 Августин се изказва 

двусмислено относно освещаването им в утробата. Радостта на Иоан в утробата, твърди 

той, „би могла да е обозначение за онова велико дело”, именно дето жена ще бъде 

майка Божия, „та възрастните да го узнаят, а не че детето го знаело. Поради което в 

Евангелието се казва не че детето повярвало в утробата, ами че се възрадвало: понеже 

виждаме да се радват не само децата, ами и животните. Необичайното в случая било, 

дето това станало в утробата. Затова, подобно на чудесата, това се случило в детето по 

божествено съизволение, а не се дължало на човешкото в самото дете. Макар че би 

могло да е и тъй, щото онова дете може би е прибягвало до разума и волята до такава 

степен, че още в майчината утроба да познава, вярва и се съгласява така, както 

останалите деца правят едва след като достигнат определена възраст: а това смятам 

отново за чудо, дължащо се на божественото могъщество.” 

 Не бива, прочее, да се смята, че някои други са били осветени в утробата, пък 

Писанието не ги споменава. Защото подобни предимства по благодат, които се 

предоставят на някои люде противно на закона, са за полза на другите, съгласно 

реченото в Първото послание до коринтяните, 12:7: „Всекиму се дава да се прояви у 

него Духът за обща полза”: което не би се получило вследствие освещаването на някои 

люде в утробата, за което не е съобщено на Църквата.  

 И макар да не е възможно да се посочи разумно основание за едно или друго 

Божие отсъждане, например защо предоставя благодатния дар на едного, а не другиму, 

все пак, както изглежда, е подобавало точно тези двамата да бъдат осветени в утробата, 

                                                 
30 Ep. CLXXXVII 7. 
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за да бъде изобразено отнапред освещаването, което ще стане чрез Христа. Първо, чрез 

неговото страдание: съгласно реченото в Посланието до евреите, 13:12: „Иисус, за да 

освети човеците с кръвта Си, пострада вън от градските порти.” Това тъкмо страдание 

Иеремия е прогласил ясно с думи и тайнства, и предварил най-явно със собствените си 

страдания (Иер., 11:19; 38:6). Второ, чрез кръщението: според Първото послание до 

коринтяните, 6:11: „Но се умихте, но се осветихте.” А за това кръщение Иоан 

подготвил човеците чрез собственото си кръщение. 

 

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

Дева, която била избрана от Бога за майка, е придобила по-изобилна благодат за 

освещаване, нежели Иоан Кръстител и Иеремия, които са избрани за особени 

предвестители на Христовото освещаване. Показателно в този смисъл е, дето за 

Присноблажената Дева е предустановено от този момент да не съгрешава нито 

смъртно, нито простимо: докато за останалите осветени е предустановено да не 

съгрешават само смъртно, защитавани от божествената благодат. 

 На второто трябва да се отговори, че в друго отношение светците е можело да 

са по-близки до Христа, нежели Иеремия и Иоан Кръстител. Тези обаче са били най-

тясно свързани с него именно като очевидните образци за неговото освещаване, както 

беше казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че състраданието, за което говори Иов, 

няма предвид вложената в нас добродетел, ами някаква естествена наклонност към 

съответното добродетелно действие. 
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