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ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА СГОДЕНОСТТА НА БОЖИЯТА МАЙКА 
 

 Сега идва ред да говорим за сгодеността на Божията майка. 

 В тази връзка се поставят два въпроса: 

 Първо, дали Христос е трябвало да бъде роден от сгодена. 

 Второ, дали е имало истински брак между Господнята майка и Иосиф. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е трябвало да бъде роден от сгодена дева1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не е трябвало да бъде роден от сгодена 

дева. 

 1. Наистина, сгодяването е заради плътското сношение. Само че майката Божия 

никога не е пожелавала да се сношава плътски с мъж: понеже това би нарушило 

девствеността на ума й. Следователно тя не е бивало да бъде сгодена. 

 2. Освен това раждането на Христа от девица е било чудо; поради което 

Августин отбелязва в писмото си до Волусиан2

 3. Освен това мъченикът Игнаций, както отбелязва Иероним в коментара си 

върху Матея

: „Божията сила е тази, която въвела 

членовете на детето през затворена порта и ги извлякла през ненасилената девича 

утроба на майката. Ако попитаме, защо това се е случило, то няма да бъде чудесно: ако 

го вземем като пример за друго, няма да е единствено.” Ала чудесата, които идват да 

потвърдят вярата, трябва да са очевидно ясни. Та щом чрез годежа това чудо бива 

помрачено, то излиза, че не е подобавало Христос да бъде роден от сгодена. 

3

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.30 q.2 a.1; In Mt., I. 

, посочва като основание за годежа на Божията майка това, че „плодът й 

трябвало да остане скрит за дявола, докато онзи го смята роден не от дева, ами от 

съпруга”. Само че това не може да бъде причината. Било защото дяволът разпознава 

благодарение острите си сетива онова, което се случва телесно. Било защото по-късно 

демоните по някакъв начин узнали чрез очевидни знаци Христа: поради което у Марка, 

1:23 сл., е речено, че „човекът с нечист дух извика и каза: о, какво имаш ти с нас, 

2 Ep. CXXXVII 2. 
3 In Mt., I 18. 
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Иисусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий.” 

Следователно, както изглежда, не е подобавало майката Божия да бъде сгодена. 

 4. Освен това на същото място Иероним посочва и друга причина, именно „да не 

бъде Божията майка убита от иудеите с камъни като прелюбодейка”. Само че и това 

основание е лишено от смисъл: понеже щом не е била сгодена, не би могла да бъде 

осъдена за прелюбодейство. Така че очевидно не е имало основание Христос да бъде 

роден от сгодена. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Матея, 1:18: „След сгодяването на майка 

Му Мария за Иосифа”; както и у Лука, 1:26 сл.: „Изпратен бе Ангел Гавриил при една 

девица, сгодена за мъж на име Иосиф.” 

 

 Отговарям с думите, че Христос е подобавало да бъде роден от сгодена дева, 

както заради него самия; така и заради майката; а така също и заради нас. Заради самия 

Христос поради четири причини. Първо, за да не би неверниците да го отхвърлят като 

незаконороден. Поради което Амвросий заявява в коментара си върху Лука4: „В какво 

можем да упрекнем иудеите или Ирод, ако видим, че преследват родения от 

прелюбодеяние?” Второ, за да бъде проследена по обичайния начин генеалогията му по 

бащина линия. Поради което пак Амвросий отбелязва на същото място5

 Това е било подобаващо и от гледна точка на Девата. Първо, защото по този 

начин избягвала наказанието да бъде убита с камъни от иудеите като прелюбодейка, 

както казва Иероним. Второ, за да не я преследва злата мълва. Поради което Амвросий 

отбелязва пак на същото място, че тя „се сгодила, за да не я стигне злата мълва, че 

безчестно е загубила девствеността си, знак за което би била непразната й утроба”. 

Трето, за да й служи Иосиф, както заявява Иероним. 

: „Онзи, който 

дошъл в света, следвало да бъде описан по обичайния за света начин. А това става по 

линията на мъжа, понеже той е, който представя достойно рода си в сената и в 

останалите държавни събрания. Това ни показва като обичайно и Писанието, което 

винаги дири произхода по бащина линия.” Трето, за да бъде защитено новороденото, та 

да не му навреди много дяволът. Затова според Игнаций тя била сгодена, „за да остане 

плодът скрит от дявола”. Четвърто, за да го отхрани Иосиф. Затова именно той е 

наречен „баща”, сиреч хранител. 

                                                 
4 In Lc., II. 
5 Ibid., III. 
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 Подобаващо е било и заради нас. Първо, защото свидетелството на Иосиф 

потвърждава, че Христос е роден от девица. Поради което Амвросий казва на същото 

място: „Съпругът е най-достоверният свидетел за непорочността, понеже ако не би 

признал тайната, сам би понесъл безчестието и би трябвало да отмъсти за позора.” 

Второ, защото думите, с които Девата потвърждава девствеността си, заслужават пълно 

доверие. Поради което отново Амвросий на същото място твърди: „Така се 

потвърждава още повече достоверността на думите на Мария и отпада причината да се 

лъже. Ако беше бременна без брак, тя би пожелала да прикрие провинението си с лъжа: 

но като сгодена тя не е имала причина да лъже, понеже плодът в жената е наградата и 

благословението на брака.” Тези две неща са свързани със здравината на вярата ни. 

Трето, за да няма извинение за девиците,  които от лекомислие не избягват безчестието. 

Поради което пак Амвросий отбелязва: „На девиците не е било редно да се предоставя 

възможността да се скриват от злата мълва с извинението, че и Господнята майка е 

трябвало да я понася.” Четвърто, понеже по този начин се обозначава цялата Църква, 

която, „макар да е дева, е сгодена за един мъж, Христа”, както заявява Августин в 

книгата си „За светото девство”.6

 

 Като пето основание може да бъде посочено и това, 

че в личността на Господнята майка, която била и сгодена, и дева, се прославя както 

девството, така и бракът: противно на еретиците, които пренебрегват било едното, било 

другото. 

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

и Божия майка е пожелала да се сгоди по вътрешно внушение от Светия Дух, 

уповавайки се на божествената помощ за това, че никога няма да стигне до плътско 

сношение: което обаче предоставила на божественото съизволение. Затова и 

девствеността й не била накърнена. 

 На второто трябва да се отговори, че по думите на Амвросий на споменатото 

място в коментара му върху Лука „Господ предпочитал людете да се усъмнят по-скоро 

в неговия произход, нежели в майчината му непорочност. Понеже знаел колко 

деликатна е девичата срамежливост и колко лесно уязвимо е доброто име: така че не 

пожелал вярата ни в рождението му да бъде укрепена за сметка на майка му.” Трябва да 

знаем, прочее, че има Божии чудеса, в които следва да вярваме: например чудото 

девица да роди или това на възкресението Господне, или пък тайнството на олтара. 

                                                 
6 De sancta virginitate, 12. 
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Затова Господ пожелал тези неща да останат по-скрити, та вярата в тях да принася и 

повече заслуги. Други чудеса пък са за потвърждаване на вярата. Те трябва да бъдат 

явни. 

 На третото трябва да се отговори, че, както казва Августин в трета книга на 

„За Троицата”7, дяволът е способен с естествената си сила да стори много неща, които 

му забранява божественото могъщество. В този смисъл би могло да се каже, че с 

естествената си способност дяволът е можел да познае, дето майката Божия не е 

загубила честта си, ами е дева: само че Бог му е попречил да узнае как точно е роден 

Господ. Това, дето по-късно по някакъв начин дяволът все пак узнал, че Христос е Син 

Божи, не противоречи на казаното: понеже вече било време Христос да изяви силата си 

срещу дявола и да изтърпи преследванията, които онзи разпалил срещу му. В детските 

си години той обаче е трябвало да бъде защитен от дяволската злост, за да не бъде 

преследван мъчително, понеже не бил в състояние нито да понесе страданията, нито да 

покаже силата си, ами бил дете като всички останали. Затова в проповедта си за 

Богоявление8

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че убиване с камъни по закон се 

присъжда не само за онази прелюбодейка, която вече е сгодена или омъжена, ами и за 

онази, която е пазена в бащиния си дом, за да бъде впоследствие омъжена като девица. 

Затова във Второзаконие, 22:20 сл., е речено: „Ако момата не бъде намерена девица, то 

нека градските жители да я пребият с камъни до смърт, понеже е извършила срамно 

нещо у Израиля, като е блудствувала в бащината си къща.” Или пък може да се каже, 

както правят това някои

 папа Лъв заявява, че „влъхвите заварили детето Иисус малко на ръст, 

нуждаещо се от чужди грижи, неспособно да говори и по нищо неразличаващо се от 

което и да е друго човешко дете”. Амвросий обаче, тълкувайки реченото у Лука, 1:26, 

отнася казаното по-скоро към членовете на дяволското общество. Защото след като 

привежда горния аргумент, именно че князът на този свят трябвало да бъде заблуден, 

той добавя: „Но още повече заблудил князете на този свят. Понеже злостта на демоните 

лесно разкрива дори и скритото: пък онези, които се захващат с мирските суети, не 

могат да узнаят божественото.” 

9

                                                 
7 De Trinitate, III 9. 

, че Присноблажената Дева била от Аароново коляно, поради 

което била родственица на Елисавета, както е речено у Лука, 1:36. А дева от 

свещенически род се убивала заради блудство: понеже в Левит, 21:9, четем: „Ако 

8 Sermones, XXXIV 3. 
9 Cf. Augustinus, 83 quaest., qu.61. 
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свещеническа дъщеря се оскверни с блудство, тя безчести баща си: с огън да бъде 

изгорена.” Някои пък свързват думите на Иероним с убиването с камъни за безчестие. 

 

 

Раздел 2. Дали между Мария и Иосиф е имало истински брак10

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че между Мария и Иосиф не е 

имало истински брак. 

 1. Наистина, в „Против Хелвидий”11

 2. Освен това пак в същото съчинение Иероним тълкува реченото у Матея, 1:16: 

„Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария”, така: „Когато чуеш да се споменава мъж, не се 

съмнявай, че става дума за брак: ами си припомни, че в Писанието е обичайно мъже и 

жени да бъдат наричани сгодените.” Само че истинският брак е сключен не между 

сгодените, ами между женените. Следователно между Присноблажената Дева и Иосиф 

не е имало истински брак. 

 Иероним казва, че Иосиф „бил по-скоро 

покровител на Мария, нежели неин съпруг”. Но ако имаше истински брак, Иосиф би 

бил наистина неин съпруг. Следователно, както излиза, между Иосиф и Мария не е 

имало истински брак. 

 3. Освен това у Матея, 1:19, е речено: „Иосиф, мъж й, понеже беше праведен и 

не желаеше да я осрами”, сиреч „не искал да я отведе за постоянно в дома си”, „поиска 

тайно да я напусне”, сиреч „да отложи бракосъчетанието”, както тълкува това място 

Ремигий.12

 

 Оказва се, значи, че все още не е била отпразнувана сватбата, така че все 

още не е имало истински брак; още повече, че след сключването на брака човек не бива 

да напуска съпругата си. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин във втора книга на „За 

съгласието между евангелистите”13

                                                 
10 Cf. Sent., IV d.30 q.2 a.2; In Mt., II. 

: „Не е редно да смятаме, че според евангелиста 

(когато нарича Иосифа мъж на Мария) той е трябвало да се раздели с нея, понеже тя не 

заченала Христа от сношение с него, ами останала девица. Това би трябвало да 

послужи за ясен пример на женените вярващи, че когато по подобно взаимно съгласие 

11 Contra Helvidium, 4. 
12 In Mt., hom.4. 
13 De consensu evangelist., 1.  

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХІХ. За сгодеността на Божията майка 

6 

 

http://philosophymedieval.org/  

бъде съхранено въздържанието, връзката им пак ще остане и ще се нарече брак, дори 

без сексуално общуване.” 

 

 Отговарям с думите, че бракът или съпружеската свързаност е истинска, когато 

е съвършена. Но има два вида съвършенство в дадена вещ: първо и второ. Първото 

съвършенство е в самата форма на вещта, от която тя получава вида си: второто е в 

действието, чрез което въпросната вещ достига по някакъв начин целта си. Формата на 

брака се състои в някаква неразделима свързаност на душите, чрез която единият 

съпруг се обвързва неразкъсваемо с вярност към другия. Целта на брака пък е да бъдат 

създадени и отгледани деца, като първото става чрез съпружеско сношение, а второто 

чрез други деяния на мъжа и жената, които взаимно си помагат за изхранването на 

поколението. 

 Ето защо трябва да се каже, че с оглед на първото съвършенство бракът между 

девствената Божия майка и Иосиф е бил напълно истински: понеже те се съгласили и 

двамата да влязат в съпружеско съвъкупление, само че не безусловно, ами единствено 

ако това е угодно Богу. Затова и ангелът нарича Мария съпруга на Иосиф, когато у 

Матея, 1:20, се обръща към него с думите: „Не бой се да приемеш Мария, жена си.” 

Тълкувайки тези думи, Августин отбелязва в „За брака и въжделението”14

 Що се отнася до второто съвършенство, което е чрез брачното действие; ако това 

бъде отнесено към плътското сношение, чрез което се ражда поколението, този брак не 

е бил осъществен. Затова Амвросий отбелязва в коментара си върху Лука

: „Съпруга е 

наречена поради дадената от нея дума, макар да не била позната плътски, а и в бъдеще 

нямало да бъде позната.” 

15

 

: „Нека не те 

смущава, че в Писанието Мария е наречена съпруга. Защото бракосъчетанието не 

говори за загуба на девствеността, ами засвидетелствува свързаността между 

съпрузите.” Този брак обаче е имал второто съвършенство, свързано с отглеждането на 

поколението. Затова Августин заявява в спомената книга „За брака и въжделението”: 

„Цялото благо на брака е изпълнено у родителите Христови: поколението, верността и 

тайнството. ” Тяхно дете е сам Господ Иисус; верността е налице, понеже не е имало 

прелюбодейство; тайнството – понеже бракът им не бил разтрогнат. Само дето не е 

имало съвъкупление между съпрузите.” 

                                                 
14 De nuptiis et concupiscentia, I 11. 
15 In Lc., II. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тук Иероним има 

предвид съпруга в осъществения брак. 

 На второто трябва да се отговори, че в случая брак Иероним нарича брачното 

съвъкупление. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както пояснява Хризостом в 

коментара си върху Матея16, Присноблажената Дева била не само сгодена за Иосиф, 

ами и се преместила в дома му. „Защото когато някоя жена зачене в дома на мъжа си, 

това се смята за зачеване в брак, а когато го стори извън дома си, тогава зачеването е 

подозрително.” Така че доброто име на Присноблажената Дева не би било достатъчно 

съхранено, ако само беше сгодена, ами тя трябвало да се установи и в дома на мъжа си. 

Затова, когато се казва, че не искал да я отведе в дома си, това е по-добре да бъде 

разбирано не буквално, ами в смисъл, че не желаел да я посрами публично. Поради 

което и евангелистът твърди, че искал тайно да я напусне. Прочее, тя била приета в 

дома му като негова годеница, ала не било отпразнувано бракосъчетание; поради което 

те и не встъпили в плътска връзка. Ето защо по думите на Хризостом17

 

, евангелистът не 

казва: „преди да бъде въведена в дома на годеника си”: понеже тя вече била в него. 

Понеже според обичая на древните сгодените девойки често посещавали дома на 

годеника си.” Затова и ангелът казва на Иосиф: „Не бой се да приемеш Мария, жена 

си”, сиреч: „Не бой се да отпразнуваш сватба.” Макар че според някои тя не била 

въведена в дома на жениха, ами само била сгодена. Първото обаче е по-съзвучно с 

евангелския разказ.  

                                                 
16 Op. imperf. In Mt., hom.1. 
17 In Mt., hom.4. 
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