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ДВАДЕСЕТ И ОСМИ ВЪПРОС. 
ЗА ДЕВСТВОТО НА БОЖИЯТА МАЙКА 
 

 Сега следва да разгледаме девството на Божията майка.  

 Във връзка с него се пита за четири неща: 

 Първо, дали е била дева при зачеването. 

 Второ, дали е била такава при раждането. 

 Трето, дали е останала такава след раждането му. 

 Четвърто, дали е давала обет за девство. 

 

 

Раздел 1. Дали Божията майка е била дева при зачеването на Христа1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Божията майка не е била дева при зачеването на 

Христа. 

 1. Наистина, никое дете, което има баща и майка, не е заченато от девствена 

майка. Ала Христос, както се знае, има не само майка, ами и баща: понеже у Лука, 2:33, 

е речено: „Баща Му и майка Му се чудеха на казаното за Него.” И по-нататък (2:48): 

„Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.” Следователно Христос не 

е заченат от девствена майка. 

 2. Освен това у Матея, 1:1 сл., се твърди, че Христос бил син на Авраам и Давид, 

доколкото Иосиф произлиза от Давид. Това твърдение би било невъзможно, ако Иосиф 

не беше баща на Христа. Излиза, следователно, че майката на Христа го е заченала от 

семето на Иосиф. Така че тя очевидно не е била дева при зачеването. 

 3. Освен това в Посланието до галатяните, 4:4, е речено: „Бог изпрати Своя Син, 

Който се роди от жена.” Но според обичайната словоупотреба жена е наречена тази, 

която е позната от мъж. Следователно Христос не е бил заченат от девствена майка. 

 4. Освен това неща от един и същ вид възникват по един и същ начин: понеже 

възникването получава вида си от предела си, както и другите движения. Ала Христос е 

от същия вид, от който са и останалите люде: съгласно реченото в Посланието до 

филипяните, 2:7: „Уподоби се на човеци; и по вид се оказа като човек.” Та щом 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.13 q.3 a.2; IV d.30 q.2 a.3; In Is., VII; In Mt., I; C. Gent., IV 45; In Io., II lect.1; Compend. 
theol., 221. 
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останалите люде се раждат от сношението на мъжа и жената, изглежда Христос е роден 

по същия начин. Така че той очевидно не е заченат от девствена майка. 

 5. Освен това всяка природна форма има определена за нея материя, извън която 

не може да бъде. А материя на човешката форма, както изглежда, е мъжкото и 

женското семе. Така че, ако Христос не беше заченат от мъжко и женско семе, не би 

имал наистина човешко тяло: което е нелепо. Следователно той, както се оказва, не е 

заченат от девствена майка. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 7:14: „Ето, Девицата ще зачене.” 

 

 Отговарям с думите, че майката на Христа без всяко съмнение е заченала 

девствена: защото противното представлява ереста на евионитите и Церинт, които 

смятали Христа за обикновен човек, роден от мъж и жена.2

 Това, дето Христос е заченат от дева, е приемливо твърдение поради четири 

причини. Първо, за да бъде съхранено достойнството на изпратилия го Отец. Защото 

Христос бил истински и естествен Божи Син и не е подобавало да има друг баща освен 

Бога: за да не бъде пренесено върху другиго Божието достойнство. 

  

 Второ, заради своеобразието на самия пратен Син. Той обаче е Слово Божие. А 

Словото бива заченато без сърдечна развала: тъкмо напротив, зачеването на 

съвършеното слово не води към сърдечна развала. Та тъй като плътта била приета от 

Словото Божие по начин, щото да стане плът именно на Словото Божие, подобавало е и 

тя самата да бъде зачената без развала на майката. 

 Трето, заради достойнството на човековостта на Христа, в която няма място за 

греха и чрез която се снема греховността на света, съгласно реченото у Иоана, 1:29: 

„Ето Агнецът Божий”, сиреч невинният, „Който взима върху Си греха на света.” Не е 

било възможно обаче в природа, вече развалена от съвъкуплението, да се роди плът 

незаразена от първородния грях. Затова Августин казва в книгата си „За брака и 

въжделението”3

 Четвърто, заради целта на Христовото въплъщение, която е тъкмо възраждането 

на човеците като Божии синове, „не от похот плътска, не и от похот мъжка, а от Бога” 

,  че в брака на Мария с Иосиф „не е имало единствено съпружеско 

съвъкупление; защото в греховната плът това не е можело да стане без плътската похот, 

породена от греха, а тя искала без похот да зачене оня, който трябвало да е без грях.” 

                                                 
2 Cf. Augustinus, De haeres., 10. 
3 De nuptiis et concupiscentia, I 12. 
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(Иоан, 1:13), сиреч от силата Божия. Пример за това е трябвало да бъде самото зачеване 

на Христа. Затова Августин заявява в „За светото девство”4

 

: „По тяло нашата глава е 

трябвало да бъде родена, като чудесно знамение, от дева, та да покаже на членовете си 

девството на Църквата, която следва да се роди по дух.” 

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

коментара му върху Лука5 „за баща на Спасителя е обявен Иосиф, но не защото – както 

е според фотинианите – наистина е бил негов баща; ами защото, за да бъде съхранена 

честта на Мария, трябвало да има баща от човеците”. Затова у Лука, 3:23, е речено: 

„Беше, както мислеха, син Иосифов.” Или пък, както отбелязва Августин в „За благото 

на съпружеството”6

 На второто трябва да се отвърне, че, както заявява Иероним в коментара си 

върху Матея

, Иосиф е наречен баща на Христа по същия начин, по който „е 

мислен и за мъж на Мария, по силата на брачната връзка, ала без плътско сношение: 

защото така той би му бил много по-близък, отколкото ако беше осиновен от другаде. 

Следователно това, дето не го е създал в съвъкупление, не е основание да не наричаме 

Иосиф баща на Христа: защото той би бил негов баща дори ако не беше роден от 

съпругата му, ами осиновен от другаде.” 

7, „макар Иосиф да не е негов баща, родословието на Господа Спасителя 

достига до Иосиф”, първо, „защото не е обичайно в Писанието да се споменава жена в 

родословието; а сетне, и понеже Мария и Иосиф са били от едно коляно, поради което 

законът е повелявал да я вземе като сродница”. А по думите на Августин в „За брака и 

въжделението”8

 На третото следва да се отговори, че – както отбелязва глосата към това място 

– „жена” (mulier) в еврейската словоупотреба означава „същество от женски пол” 

(femina). Защото в еврейската реч обикновено жени са наречени не тези, които са 

загубили девствеността си, ами просто съществата от женски пол. 

 „родословната линия следва да бъде доведена до Иосиф, за да бъде 

отдадено правото на по-силния мъжки пол в онзи брак: като това по никакъв начин не 

противоречи на истината, понеже от Давидово семе са били и Иосиф, и Мария. 

 На четвъртото трябва да се отговори, че този аргумент има сила по отношение 

на нещата, които придобиват битие по естествен начин: понеже природата е определена 

                                                 
4 De sancta virginitate, 6. 
5 In Lc., I. 
6 Cf. De consensu evangelist., II 1. 
7 In Mt., I. 
8 De nuptiis et concupiscentia, I 11. 
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за само едно следствие, но също и за само един начин на пораждането му. Ала тъй като 

свръхестествената божествена сила може безкрайно много неща, тя не е определена за 

само едно следствие, нито за само един начин на предизвикването на въпросното 

следствие. Затова, както чрез божествената сила е можело да стане така, щото първият 

човек да бъде създаден „от земна пръст”, тъй чрез божествената сила е можело да стане 

така, щото тялото на Христа да бъде родено от дева без мъжко семе. 

 На петото пък следва да се отвърне, че според Философа в „За раждането на 

живите същества”9

 

 мъжкото семе не е нещо като материя при зачеването на живото 

същество, ами е единствено действуващото начало: жената е единствената, която 

предоставя материята при зачеването. Поради което липсата на мъжко семе при 

зачеването на Христа не означава, че е липсвала дължимата материя. Прочее, ако 

мъжкото семе беше материя на заченатия плод при живите същества, то това очевидно 

е материя, която не остава в същата форма, ами се преобразува. И макар природната 

сила да е в състояние да преобразува към дадена форма единствено определената за 

това материя, божествената сила, която е безкрайна, е способна да преобразува всяка 

материя в каквато и да е форма. Ето защо, както е преобразувала земната пръст в 

тялото Адамово, така е можела да преобразува в Христовото тяло и предоставената от 

майката материя, макар че тя не е била достатъчна за естествено зачеване. 

 

Раздел 2. Дали майката на Христа е била дева при раждането10

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че майката на Христа не е била 

дева при раждането. 

 1. Наистина, в коментара си върху Лука11

 2. Освен това в тайнството Христово не бива да има нищо, което да прави тялото 

му призрачно. Но именно на призрачното, а не на истинското тяло е присъщо да 

преминава през затворена врата: понеже две тела не могат да бъдат на едно и също 

 Амвросий заявява: „Който осветил 

чуждата утроба, за да се роди пророк, той отворил и тази на собствената си майка, та да 

излезе оттам неопетнен.” Само че отварянето на утробата изключва девството. 

Следователно майката на Христа не е била дева при раждането. 

                                                 
9 De generat. anim., I 2, 716a9; II 4, 738b20; IV 1, 765b10. 
10 Cf. Sent., IV d.30 q.2 a.3; In Mt., I; Compend. theol., 225. 
11 In Lc. II. 
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място по едно и също време. Следователно тялото на Христа няма как да е излязло от 

затворената майчина утроба. Така че тя няма как да е била дева при раждането. 

 3. Освен това, както отбелязва Григорий в една своя хомилия12

 

, когато след 

възкресението Господ влязъл при учениците си през затворената врата, с това той 

„показал, че тялото му е същото по природа, ала друго по слава”: така че 

преминаването през затворени врати очевидно се свързва със славата на тялото. Само 

че при зачеването му тялото на Христа не е било славно, ами уязвимо, „подобно на 

плътта на греха”, както е казано в Посланието до римляните, 8:3. Следователно то не е 

излязло от затворената утроба на Девата. 

 Противно на това е обаче постановлението на Ефеския събор13

 

: „След раждане 

природата нe съхранява девствеността. Но благодатта проявява плодовитостта на 

Мария, правейки я майка и същевременно не увреждайки девствеността й.” 

 Отговарям с думите, че без каквото и да е съмнение следва да се утвърждава 

девството на Христовата майка и при раждането: понеже пророкът (Ис., 7:14) заявява 

не само: „Ето, Девицата ще зачене”, ами добавя още: „и ще роди Син”. Това е редно да 

бъде така поради три основания. Първо, защото това подобава на свойството на онзи, 

които трябвало да се роди и който е Слово Божие. Защото словото не само се зачева в 

сърцето без да го разруши, ами и без да го разруши излиза от него. Ето защо, за да бъде 

показано, че онова тяло е на самото Божие Слово, подобавало е то да се роди от 

непорочна девствена утроба. Затова на споменатото място в документите на Ефеския 

събор е казано: „Която роди обикновена плът, престава да е девица. Но тъй като в плът 

било родено Словото, Бог съхранил девствеността, показвайки себе си чрез това Слово. 

Защото когато словото ни се породи, то не руши ума: та и субстанциалното Слово 

Божие, избирайки да се роди, не премахнало девствеността.” 

 На второ място това е подобаващо с оглед резултата от въплъщението на 

Христа. Понеже той е дошъл, за да премахне развалата ни. Затова не е подобавало да 

наруши с раждането си девствеността на собствената си майка. Ето защо Августин 

твърди в проповедта си за Господнето раждане14

                                                 
12 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.26. 

: „Онзи, който е дошъл да ни излекува 

от развалата ни, не е редно с прихождането си да насилва непокътнатостта.” 

13 Conc. Ephes., III 9. – cf. Theodotus Ancyrensis, hom.1. 
14 Serm. suppos., CXXI. 
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 На трето място това е подобаващо, за да не би чрез раждането си онзи, който ни 

предписва да почитаме родителите си, да засегне честта на своята майка. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Амвросий казва това, 

тълкувайки думите на евангелиста по повод закона: „Всяко мъжко, което разтваря 

утроба, ще бъде посветено Господу.” А това според Беда15

 На второто трябва да се отговори, че Христос пожелал да покаже истината на 

тялото си по начин, че да се прояви  същевременно и божествеността му. Затова 

примесил чудеса с незначимите неща. Така, за да покаже, че тялото му е истинско, се 

ражда от жена. А за да покаже божествеността си, се ражда от девица: понеже „такова 

раждане e присъщо на Бог”, както казва Амвросий в химна за Рождество.

 „се отнася за обичайното 

раждане: понеже не бива да смятаме, че Господ, който с встъпването си в приюта на 

светата утроба го е осветил, е отнел девствеността й, когато е излязъл оттам”. Ето защо 

това отваряне не означава разбиване на ключалката на девическия свян: а единствено 

излизането на детето от майчината утроба. 

16

 На третото пък следва да се отвърне, че според някои

 
17 Христос е придобил 

дара на ефирността, когато излязъл от затворената утроба на девицата; също както, 

когато със сухи нозе ходел по морето (Мат., 14:25), той според тях бил получил дара на 

бързоподвижността. Само че това не подобава да се твърди по повод на нещата, за 

които стана дума по-горе. Защото тези дарове на възславеното тяло се получават от 

разпростирането на душевната слава към тялото: както ще кажем по-нататък, когато 

говорим за възславените тела. По-горе обаче стана дума за това, че преди страданието 

си Христос  „позволил на плътта си да действува и страда така, както й е собствено 

присъщо”: и не е имало такова разпростиране на славата от душата към тялото. Ето 

защо е редно да кажем, че тези неща са станали по чудесен начин чрез божествената 

сила. Затова Августин заявява в коментара си върху Иоана18: „Затворената врата не е 

пречка за телесната маса, в която обитава божествеността. Така че онзи, който е можел 

да встъпи в утробата без да я отвори, при раждането си не е отнел девствеността на 

майка си.” И Дионисий в едно свое писмо19

                                                 
15 In Lc., I. 

 твърди, че „Христос вършел човешките 

дела по по-възвишен от човеците начин: това проявява свърхестественото му зачеване 

16 Cf. PL 16, 1473. 
17 Cf. Innocentius III papa, De sacro altaris mysterio, IV 12. 
18 In Io., tr. 121. 
19 Ер. 4. 
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от девица, както и способността на податливата вода да издържа тежестта на земните 

нозе”. 

 

 

Раздел 3. Дали майката на Христа останала девица след раждането 

му20

 

  

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че майката на Христа не останала 

девица след раждането му. 

 1. Наистина, у Матея, 1:18, е речено: „Преди още Мария и Иосиф да се бяха 

събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.” Ала евангелистът не би казал: 

„преди да се бяха събрали”, ако не беше сигурно, че ще се съберат: понеже никой не 

казва за незакусилия: „преди да закуси”.21

 2. Освен това пак там (1:20) ангелът се обръща към Иосиф: „Не бой се да 

приемеш Мария, жена си.” Съпружеството обаче се осъществява чрез плътско 

сношение. Следователно, както изглежда, някога се е осъществило плътско сношение 

между Мария и Иосиф. От което се вижда, че тя не е останала девица след раждането 

на Христа. 

 Следователно, както изглежда, 

Присноблажената Дева някога се е събрала в плътско сношение с Иосиф. И така не 

останала девица след раждането на Христа. 

 3. Освен това малко по-нататък (1:24 сл.) е добавено: „Иосиф прие жена си: и не 

познаваше я, докле тя роди своя първороден Син.” Това наречие „докле” обикновено 

обозначава определено време, а като изтече то, се случва това, което не се е случвало 

дотогава. А глаголът „познавам” тук означава „съвъкуплявам се”22

 4. Освен това „първороден” може да бъде наречен единствено онзи, който има 

следващи братя: поради което в Посланието до римляните, 8:29, е речено: „Които Той е 

предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде 

първороден между многото братя.” Но евангелистът (Мат., 1:25; Лука, 2:7) нарича 

: както и в Битие, 

4:1, е казано: „Адам позна жена си.” Излиза, значи, че след като родила, 

Присноблажената Дева била позната от Иосиф. Което пък означава, че тя не останала 

девица след раждането на Христа. 

                                                 
20 Cf. Sent., IV d.30 q.2 a.3; In Mt., I; In Io., II lect.1; Compend. theol., 225. 
21 Cf. Hieronymus, Contra Helvidium, 5. 
22 Ibid., 3. 
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Христа „първороден” на майка си. Значи тя е имала и други синове след Христа. От 

което излиза, че Христовата майка не е била девица след раждането му. 

 5. Освен това у Иоана, 2:12, е казано: „След това слезе в Капернаум Сам Той”, 

сиреч Христос, „и майка Му, и братята Му.” Но братя се наричат родените от едни и 

същи родители. Следователно Присноблажената Дева очевидно е имала и други синове 

след Христа. 

 6. Освен това у Матея, 27:55 сл., е речено: „Там”, сиреч до кръста, „бяха също и 

гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и Му служеха; 

между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Иакова и Иосия, и майката на 

Зеведеевите синове.” Мария, наречена тук „майка на Иакова и Иосия”, е очевидно и 

майка на Христа: понеже у Иоана, 19:25, е речено, че „при кръста Иисусов стоеше 

Мария, майка Му”. Следователно, както излиза, майката на Христа не е останала 

девица след раждането му. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Иезекиила, 44:2: „Тия врата ще стоят 

затворени, не ще се отворят и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог 

Израилев, влезе през тях.” В една своя проповед23

 

 Августин тълкува това място така: 

„Какво означава, че вратата на дома Господен ще стои затворена, освен че Мария ще 

бъде винаги непорочна? И какво означава, че никой човек няма да влезе през тях, освен 

че Иосиф няма да я познае? И какво означава, че Господ единствен влиза и излиза през 

нея, освен че ще забременее от Светия Дух и че Господ на ангелите ще се роди от нея? 

И какво означава, че ще бъде затворена вовеки, освен че Мария е дева преди 

раждането, при самото раждане и след раждането?” 

 Отговарям с думите, че без никакво колебание трябва да отхвърлим 

заблуждението на Хелвидий, който твърдял, че след като майката на Христа го родила, 

била позната плътски от Иосиф и родила други синове.24

                                                 
23 Serm. suppos., CLXXXXV. 

 Защото това, на първо място, 

засяга съвършенството на Христа: понеже той според божествеността си е „Единороден 

на Отца” като във всяко отношение съвършен негов Син, а значи трябва да е и 

единороден на майка си като най-съвършено нейно чедо. На второ място това 

заблуждение е несправедливо спрямо Светия Дух, чийто „олтар” е девичата утроба, в 

която той изваял Христовата плът: поради което и не е редно тя да бъде насилвана чрез 

24 Cf. Augustinus, De haeres., 84; Hieronymus, loc. cit. 
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сношение с мъж. На трето място това засяга достойнството и светостта на Божията 

майка: която би се оказала крайно неблагодарна, ако не се е задоволила с такъв Син и 

ако е пожелала да загуби по своя воля чрез плътско сношение чудесно съхранената в 

нея девственост. На четвърто място и Иосиф би бил сметнат за във висша степен 

самонадеян, ако би дръзнал да оскверни утробата, за която е знаел по ангелско 

откровение, че е заченала Бог от Светия Дух. Затова просто трябва да приемем, че 

Майката Божия е заченала като дева, родила е като дева и след раждането е останала 

дева завинаги. 

 

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

Иероним на споменатото място в книгата си против Хелвидий, „е редно да съобразим, 

щото предлогът „преди” обикновено подсказва за последователност, ала понякога 

показва единствено онова, което се мисли като първо: защото мисленото не 

непременно се случва, доколкото е възможно да се намеси нещо, което да предотврати 

случването му. Така например, когато някой каже: „Преди да закуся в пристанището, 

плавах”, ние не разбираме, че е закусил в пристанището след като е плавал, ами само че 

е мислел да закуси в пристанището.” По същия начин и евангелистът казва: „Преди да 

се бяха събрали, оказа се, че Мария е непразна от Духа Светаго”, но не защото след 

това са се събрали, ами защото, когато изглеждало, че ще се съберат, зачеването чрез 

Светия Дух е преварило, така че след това е нямало защо да се събират. 

 На второто трябва да се отговори, че, както заявява Августин на споменатото 

място в „За брака и въжделението”, „Божията майка била наречена съпруга поради 

първата й брачна обвързаност, в която обаче тя нито била, нито щяла да бъде позната”. 

На свой ред Амвросий твърди в коментара си върху Лука, 1:2525

 На третото следва да се отговори, че според някои това не се отнася до 

плътското, ами просто до познаването. Така според Хризостом

: „Бракосъчетанието й е 

обявено не поради загубата на девствеността, ами за да се засвидетелствува 

съпружеството.” 

26

                                                 
25 In Lc., II. 

 „Иосиф не я е 

познавал в достойнството й преди да роди, а я познал след това. Понеже чрез чедото си 

тя станала по-прекрасна и по-достойна от целия свят: защото тя единствено приела в 

тясното пространство на утробата си оногова, когото целият свят не съумял да 

обхване.” Други отнасят това към зрителното разпознаване. Защото както било 

26 Op. imperf. in Mt., hom.1.  
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възславено лицето на говорилия с Бога Мойсей, та „синовете Израилеви не можеха да 

се взират в лицето му” (2. Кор., 3:7); така и Мария, засенчена от силния блясък на 

Всевишния, не можела да бъде позната от Иосиф преди да роди. След раждането обаче 

Иосиф я познал, по лик, но не и по сладострастен допир. На споменатото по-горе място 

Иероним пък настоява, че тук става дума именно за съвъкупление. Но уточнява, че 

изразът „чак до” или „докле”, срещащи се в Писанието, могат да бъдат разбирани по 

два начина. Понякога той обозначава определено време: съгласно реченото в 

Посланието до галатяните, 3:19: „Законът биде прибавен поради престъпленията, докле 

дойде семето, към което се отнася обещанието.” Понякога обаче обозначава безкрайно 

време: съгласно реченото в Псалома, 122:2: „Нашите очи са обърнати към Господа, 

нашия Бог, докле Той ни помилува”; от което не се подразбира, че след като измолим 

помилуването, очите ни ще се отвърнат от Бога. Точно по този начин са изказани и 

нещата, „в които можем да се усъмним, ако не са написани: останалите са предоставени 

на собственото ни разбиране. Тъкмо така и евангелистът заявява, че майката Божия не е 

била позната от мъж преди да роди, та още по-ясно да проумеем, че тя не е била 

позната и след това”. 

 На четвъртото трябва да се отвърне, че в божественото Писание е обичайно 

първороден да бъде наричан не само онзи, след когото са се родили братята му, ами и 

просто роденият пръв. „В противен случай, ако първороден е единствено онзи, който е 

последван от братя, дължимото нему като на първороден не би било предоставено, 

докато не се родят и останалите.”27

 На петото трябва да се отговори, че, както отбелязва Иероним в коментара си 

върху Матея

 Което очевидно не е така: понеже според закона 

(Числа, 18:16) то следва да му се предостави в рамките на един месец. 

28, „допустимо е да става дума за братя на Господа от друга жена на 

Иосиф. Ние обаче смятаме, че в случая братя на Господа са наречени не синовете на 

Иосиф, ами братовчедите на Спасителя, синовете на Мариината сестра. Понеже в 

Писанието за братя се говори в четири смисъла: по природа, по народност, по 

роднинство, по чувство.”29 Eто защо братята Господни са наречени така не по природа, 

като родени от една и съща майка: ами по роднинство, като родственици по кръв. Що 

се отнася до Иосиф, то той според Иероним30

                                                 
27 Cf. Hieronymus, Contra Helvidium, 10. 

 е по-вероятно да е останал девствен: 

28 In Mt., II. 
29 Hieronymus, Contra Helvidium, 14. 
30 Ibid., 19. 
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понеже „не е писано да е имал друга съпруга, а пък разпътството не подхожда на такъв 

свят мъж”. 

 На шестото пък следва да се отвърне, че Мария, която е наречена „майка на 

Иаков и Иосия”, не е Господнята майка, която в Евангелието обикновено се назовава 

заедно с посочване на достойнството й, което е „майката на Иисус”. Под тази Мария 

трябва да разбираме съпругата на Алфей, чийто син е малкият Иаков, наречен „брат 

Господен” (Гал., 1:19). 

 

 

Раздел 4. Дали Божията майка е дала обет за девственост31

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Божията майка не е дала 

обет за девственост. 

 1. Наистина, във Второзаконие, 7:14, е речено: „Няма да има ни безплоден, ни 

безплодна.” Но безплодността е следствие от девствеността. Следователно 

съхраняването на девствеността противоречи на предписанието на стария закон. А този 

закон е бил валиден преди раждането на Христа. Следователно в онова време на 

Присноблажената Дева не е било позволено да дава обет за девственост. 

 2. Освен това апостолът заявява в Първото послание до коринтяните, 7:25: „За 

девствениците нямам заповед от Господа, но ви давам съвет.” Но съвършенството на 

съветите води началото си именно от Христа, който е „завършек на закона”, както се 

изразява апостолът в Посланието до римляните, 10:4. Следователно не е подобавало 

Девата да дава обет за девственост. 

 3. Освен това глосата към Първото послание до Тимотея, 5:1232

 

, посочва, че „за 

тези, които са дали обет за девственост, е осъдимо не само да се женят, ами и да желаят 

да се оженят”. А Христовата майка не е сторила никакъв подсъден грях: както беше 

установено по-горе. Та щом е била „сгодена”, както четем у Лука, 1:27, тя очевидно не 

е давала обет за девственост. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в книгата му „За светото 

девство”33

                                                 
31 Cf. Sent., IV d.30 q.2 a.1. 

: „На съобщилия й новината ангел Мария отвърнала: „Как ще стане това, 

32 Cf. Augustinus, De bono viduitatis, 9. 
33 De sancta virginitate, 4. 
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щом не познавам мъж?” Което тя със сигурност не би казала, ако преди това не е дала 

обет пред Бога за девственост.” 

 

 Отговарям с думите, че – както беше установено във втората част на това 

съчинение – съвършените дела са по-похвални, ако са сторени по силата на даден обет. 

В Божията майка обаче най-важното трябва да е девствеността: както се вижда от 

приведените по-горе аргументи. Затова девствеността й подобава да е била посветена 

Богу чрез обет. Вярно е, че във времето на закона както мъжете, така и жените са били 

длъжни да създават деца, тъй като богопочитанието се предавало по плът, докато 

Христос се родил от този народ, поради което и не е за вярване, че Божията майка е 

дала безусловно обет за девственост преди да се сгоди за Иосиф, макар да го е желаела, 

като все пак подчинила волята си на божественото произволение. Но след това, след 

като се сгодила, както това изисквали тогавашните нрави, същевременно с това дала 

обет за девственост. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тъй като законът 

забранявал да не правиш необходимото, за да оставиш семето си на земята, Божията 

родителка не дала обет за девственост безусловно, ами само при условие, че това е 

угодно Богу. След като й станало известно, че Бог е приел това, дала безусловен обет 

още преди ангелът да я предизвестил. 

 На второто трябва да се отговори, че както пълнотата на благодатта била 

съвършено налична в Христа, а в майка му тя била налична като предшествуващо 

начало; така и съблюдаването на съветите благодарение на Божията благодат в 

съвършенството си започва с Христа, ала по някакъв начин началото му е било още в 

Девата, неговата майка. 

 На третото пък следва да се отвърне, че казаното от апостола трябва да се 

разбира като отнасящо се до онези, които безусловно пазят целомъдрието си. А майката 

Божия не е постъпила така преди да се сгоди за Иосиф. Но след като се сгодила по 

обща воля тя и годеникът й дали обет за девственост.   
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