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ТРИДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕТО НА ПРИСНОБЛАЖЕНАТА ДЕВА 
 

 Идва ред да говорим за благовещението на Присноблажената Дева. 

 Във връзка с това се задават четири въпроса: 

 Първо, дали е подобавало да й бъде благовестено за онова, което тя трябвало да 

роди. 

 Второ, чрез кого й е било благовестено. 

 Трето, по кой начин е трябвало да й бъде благовестено. 

 Четвърто, за реда на благовещението. 

 

 

Раздел 1. Било ли е необходимо на Присноблажената Дева да бъде 

благовестено онова, което трябвало да й се случи1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда да не е било необходимо на Присноблажената Дева да 

бъде благовестено онова, което трябвало да й се случи. 

 1. Наистина, благовещението изглежда да е било необходимо единствено за да 

се получи съгласието на Девата. Само че съгласието й изобщо не било необходимо: 

понеже зачатието било предизвестено чрез пророчество за предопределеното, което „се 

изпълва без нашето съизволение”, както отбелязва глосата към Матея, 1:22. 

Следователно не е било необходимо такова благовещение. 

 2. Освен това Присноблажената Дева е имала вяра във въплъщението, без 

каквато никой не може да бъде спасен: понеже, както е речено в Посланието до 

римляните, 3:22, „Божията правда е чрез вяра в Иисуса Христа”. Но човек няма нужда 

допълнително да бъде наставляван в онова, в което със сигурност вярва. Следователно 

не е било необходимо на Присноблажената Дева да се благовести въплъщението на 

Сина. 

 3. Освен това, както Присноблажената Дева телесно е заченала Христа, така 

духовно го зачева и всяка света душа: поради което апостолът заявява в Посланието до 

галатяните, 4:19: „Чеда мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази във 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.3 q.1. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХХ. За благовещението на Присноблажената Дева 

2 

 

http://philosophymedieval.org/  

вас Христос.” Но на онези, които трябва да го заченат духовно, въпросното зачатие не 

бива благовестено. Следователно и на Присноблажената Дева няма защо да е било 

благовестено, че ще зачене в утробата си Божия Син. 

 

 Противно на това е обаче реченото й от ангела според Лука, 1:31: „Ето, ти ще 

заченеш в утробата и ще родиш Син.” 

 

 Отговарям с думите, че на Присноблажената Дева е подобавало да бъде 

благовестено, щото ще зачене Христа. Първо, за да бъде съхранен подходящият ред на 

свързаност на Сина Божи с Девата: най-напред да бъде осведомена в ума си за него, а 

едва след това да го зачене по плът. Тъкмо поради това Августин отбелязва в „За 

девството”2

 

: „По-блажена Мария е, когато придобива вяра в Христа, нежели когато 

зачева Христовата плът.” И сетне добавя: „Майчината привързаност не би била от 

полза за Мария, ако не беше родила Христа по-скоро в сърцето, а не в плътта си.” 

Второ, за да бъде по-достоверен свидетел за това тайнство, доколкото сам Бог й го 

съобщил. Трето, за да поднесе Богу доброволния дар на послушанието си: изразявайки 

така готовността си у Лука, 1:38: „Ето рабинята Господня.” Четвърто, за да бъде 

показано, че има някакво духовно родство между Сина Божи и човешката природа. Ето 

защо чрез благовещението било подирено съгласието на Девата от името на цялата 

човешка природа. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че пророчеството за 

предопределеното се изпълва без нашето съизволение в смисъла на причина: но не и 

без нашето съизволение в смисъла на съгласие. 

 На второто трябва да се отговори, че Присноблажената Дева е вярвала 

непоколебимо в бъдещото въплъщение: но поради смиреността си не е поставяла себе 

си чак толкова нависоко. Затова е трябвало да бъде наставлявана в този смисъл. 

 На третото пък следва да се отвърне, че духовното зачеване на Христа, което 

става чрез вярата, предхожда благовещението, което е чрез проповядване на вярата: 

съгласно това, че „вярата иде от слушане”, както е речено в Посланието до римляните, 

10:17. Със самото това обаче човек знае със сигурност не че има благодат, ами само, че 

приетата от него вяра е истинската. 

                                                 
2 De virginitate, 3. 
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Раздел 2. Дали на Присноблажената Дева е трябвало да бъде 

благовестено чрез ангела3

 

 

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

трябвало да бъде благовестено чрез ангела. 

 1. Наистина, на висшите ангели се откровява непосредствено от Бога: както 

твърди Дионисий в седма глава на „За небесната иерархия”.4

 2. Освен това, ако в случая трябва да се спазва общият ред, според който 

божественото се откровява на людете чрез ангелите, то по същия начин божественото 

се пренася от мъжа към жената: поради което и апостолът заявява в Първото послание 

до коринтяните, 14:34 сл.: „Жените ви в църквите да мълчат; а ако искат да научат 

нещо, нека питат мъжете си вкъщи.” Оказва се, следователно, че тайнството на 

въплъщението е трябвало да бъде благовестено на Присноблажената Дева чрез някой 

мъж: още повече пък, че Иосиф, мъжът й, бил осведомен за това от ангела, както четем 

у Матея, 1:20 сл. 

 Ала Божията майка е 

извисена по-горе от всички ангели. Следователно, както изглежда, тайната на 

въплъщението би трябвало да й бъде благовестена непосредствено от Бога, а не от 

ангела. 

 3. Освен това никой не може по подобаващ начин да оповести нещо, което не 

знае. А висшите ангели не са знаели напълно тайната на въплъщението: поради което и 

Дионисий на посоченото място в седма глава на „За небесната иерархия” смята, че от 

тяхно име следва да се разбира въпросът, поставен у Исая, 63:1: „Кой е Тоя, Който иде 

от Едом?” Следователно, както излиза, благовестяването на въплъщението не е 

подобавало да стане чрез ангел. 

 4. Освен това великите неща биват огласявани от велики вестители. А тайната на 

въплъщението е най-голямото нещо сред всичко останало, възвестено на людете чрез 

ангелите. Следователно, ако е трябвало да бъде благовестена чрез някой ангел, това е 

трябвало да стане чрез такъв от най-горния чин. Само че Гавриил не е от най-горния, 

ами е от чина на архангелите, който е предпоследният: поради което в Църквата се пее: 

                                                 
3 Cf. Sent., III d.3 q.3 a.2. 
4 Cael. hier., VII 3. 
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„Знаем, че архангел Гавраил ти съобщи божествената вест.” Значи не е подобавало 

въпросното благовещение да стане чрез архангел Гавриил. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 1:26: „От Бога бе изпратен ангел 

Гавриил”, и т.н. 

 

 Отговарям с думите, че е подобавало тайната на божественото въплъщение да 

бъде благовестена на Божията майка от ангела, и то поради три причини. Първо, за да 

се съхрани божествената наредба, според която божествените послания стигат до 

людете тъкмо с посредничеството на ангелите. Поради което Дионисий заявява в 

четвърта глава на „За небесната иерархия”5

 На второ място това е подобавало заради изправянето на човеците, което 

трябвало да стане чрез Христа. Затова Беда отбелязва в една своя хомилия

, че „за божествената тайна на Христовото 

благоволение узнали най-напред ангелите: а сетне чрез тях благодатта на познанието е 

преходила и към нас. Така пребожественият Гавриил поучил пророка Захария, какво ще 

бъде от него: а Мария, че в нея ще се зароди богоначалната тайна на неизречимото 

богосъздание.” 

6

 На трето място това съответствувало на девството на Божията майка. Поради 

което Иероним прогласява в една своя проповед за Успение Богородично

: „Пригодно 

начало за човешкото изправление е пращането от Бога на ангела при Девата, та да бъде 

тя посветена в божественото рождение: понеже първопричина за човешката гибел било 

пращането от дявола на змия при жената, та да бъде тя подмамена от духа на 

горделивостта.”  

7

 

: „Добре е, 

дето ангел бива пратен при Девата: защото девството е винаги присъщо на ангелите. 

Наистина, да водиш безплътен живот, когато си в плът, е не земна участ, ами небесна.”  

 И така, на първото възражение трябва да се отговори, че Божията майка била 

по-горе от ангелите по достойнството, за което била божествено избрана. Ала по 

положението си в настоящия живот тя била по-долу от ангелите. Понеже и самият 

Христос поради подвластния си на страдания живот бил „малко нещо понизен пред 

Ангелите”, както е речено в Посланието до евреите, 2:9. Ала доколкото бил и пътник, и 

                                                 
5 Cael. hier., IV 4. 
6 Homiliae, hom.1. 
7 Ер.9. 
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съзерцател, не е имал нужда да бъде наставляван от ангелите, за да узнае божествените 

послания. А Божията майка все още не била в положението на съзерцателите. И затова 

трябвало да й бъде съобщено за божественото зачатие. 

 На второто трябва да се отговори, че по думите на Августин в проповедта му 

за Успение Богородично8

 На третото трябва да се отговори, че, както става ясно от приведеното 

авторитетно изказване на Дионисий, ангелите са знаели за тайната на въплъщението: 

само че питали, защото искали да узнаят от Христа основанията за това въплъщение, 

които са непостижими за всеки тварен интелект. Затова Максим

 Присноблажената Дева Мария наистина трябва да бъде 

смятана изключена от общото правило. Понеже „тази, която приела в непорочната си 

утроба Христа от Светия Дух, не умножила зачатието и не се отдала на властта на 

мъж”, сиреч на съпруга си. Затова не мъжът й трябвало да я наставлява за тайната на 

въплъщението, ами ангелът. Затова тайната била съобщена най-напред на нея, пък 

сетне на Иосиф: на нея преди зачатието, а на Иосиф едва след като тя заченала (Мат., 

1:20). 

9

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че според някои Гавриил бил от най-

висшия чин: поради което и Григорий

 отбелязва, че „не бива 

да се съмняваме, дали ангелите са знаели за бъдещото въплъщение. Скрито за тях 

оставало обаче как точно ще стане зачеването на Господа и как така той остава целият в 

Родителя си, целият е във всички неща, а също и в утробата на Девата”. 

10

 

 настоява: „Достойно е било да дойде висшият 

ангел, който да извести най-възвишеното.” От което обаче не следва, че е бил от 

висшия сред всички чинове, ами единствено от ангелския: тъй като той бил архангел. 

Затова Църквата го именува архангел, а Григорий заявява в споменатата хомилия, че 

„архангели са наречени онези, които възвестяват най-възвишените неща”. Та 

достатъчно е да вярваме, че е висш в чина на архангелите. И пак по думите на Григорий 

това име съответствувало на службата му: „Наистина, Гавриил означава сила Божия. 

Това било редно да се оповести тъкмо чрез Божията сила, тъй като войнственият и 

могъщ в битките Господ е дошъл да надвие въздушните сили.” 

 

                                                 
8 Cf. Ps.-Augustinus, Sermo de Assumptione, 4 (PL 41, 1144). 
9 Quaest. interrog. et resp., 42. 
10 Gregorius Magnus papa, In Evang., II, hom.34. 
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Раздел 3. Дали благовестилият ангел е трябвало да се яви на Девата 

в плътско видение11

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че благовестилият ангел не е 

трябвало да се яви на Девата в плътско видение. 

 1. Наистина, „по-достойно е интелектуалното, нежели телесното видение”, както 

отбелязва Августин в дванадесета книга на „Буквално тълкуване на книгата Битие”12

 2. Освен това въображаемото видение изглежда също да е по-благородно от 

телесното: както въображението е по-висша способност от сетивното възприятие. А 

ангелът се е явил на Иосиф насън, сиреч във въображаемо видение, както се вижда от 

реченото у Матея, 1:20 (срв. 2:13. 19). Следователно, както изглежда, ангелът е 

трябвало да се яви на Присноблажената Дева във въображаемо, а не в телесно видение. 

, 

пък то и повече подобава на ангела: понеже чрез интелектуално видение ангелът се 

съзира в субстанцията му, а чрез телесното се вижда в приетата от него телесна фигура. 

Но както за благовестяването на божественото зачатие е трябвало да се яви висшият 

вестител, така това е било редно да стане и чрез висшия род видение. Следователно, 

както изглежда, благовестилият ангел е трябвало да се яви на Девата в интелектуално 

видение. 

 3. Освен това телесното видение на духовна субстанция зашеметява виделите го: 

затова и за самата Дева се пее: „Стресна се Девата от светлината.” Но по-добре е било 

умът й да бъде опазен от този смут. Следователно не е подобавало благовещението да 

стане чрез телесно видение. 

 

 Противно на това е обаче казаното в една проповед на Августин13

 

 от името на 

Присноблажената Дева: „Приближи се към мен архангел Гавриил със сияйно лице, 

развети одежди и чудна походка.” Но тези неща могат да бъдат свързани единствено с 

телесно видение. Следователно благовестилият ангел се е явил на Присноблажената 

Дева в телесно видение. 

 Отговарям с думите, че благовестилият ангел се е явил на Божията майка в 

телесно видение. И това е било подобаващо най-напред с оглед на благовестеното. 

                                                 
11 Cf. Sent., III d.3 q.3 a.1. 
12 De Gen. ad litt., XII 24. 
13 Serm. suppos., CXCV. 
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Защото той дошъл за да благовести въплъщението на незримия Бог. Та за да оповести 

това, незримата твар е подобавало да приеме такава форма, в която да се яви зримо: 

понеже и всички видения във Вехтия Завет са насочени към това, при което Синът 

Божи се явил в плът.  

 На второ място това съответствувало и на достойнството на Божията майка, 

която трябвало да приеме Сина Божи не само в ума, ами и в утробата си. Затова не само 

умът й, ами и телесните й сетива трябвало да бъдат съживени чрез ангелското видение.  

 На трето място това съответствувало и на сигурността на благовестеното. 

Защото ние възприемаме като по-сигурно достъпното за очите, нежели онова, което си 

представяме. Затова Хризостом отбелязва в коментара си върху Матея14

 

, че ангелът се 

явил на Девата не насън, ами наяве: „Защото тя приела от ангела толкова важно 

съобщение, че преди това така значимо събитие се нуждаела от тържествено видение.” 

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

видение само по себе си е по-могъщо от въображаемото или телесното. Но сам 

Августин забелязва15

 На второто трябва да се отговори, че въображението е наистина по-висша 

способност от външните сетива: ала доколкото началото на човешкото познание дават 

именно сетивата, сетивното възприятие е най-сигурното; понеже винаги началата на 

познанието трябва да са по-сигурни. Затова Иосиф, комуто ангелът се явил насън, не е 

имал такова превъзходно видение като Присноблажената Дева. 

, че по-възвишено е онова пророчество, при което е налице 

едновременно интелектуално и въображаемо видение, нежели това, при което е налице 

само едното или само другото. А Присноблажената Дева приела не само телесно 

видение, ами и интелектуално просветление. Затова въпросното явяване е било по-

благородно. Още по-благородно би било, разбира се, ако беше видяла в интелектуално 

видение ангела в самата му субстанция. Само дето на човека в състоянието му на 

пътник не е дадено да види ангела по същност. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както твърди Амвросий в комунтара 

си върху Лука16

                                                 
14 In Mt., hom.4. 

, „смущаваме се и губим ума и дума, когато се изправим пред някоя по-

висша сила”. А това става не само в телесно, ами и във въображаемо видение. Ето защо 

в Битие, 15:12, е речено, че „по залез-слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го 

15 De Gen. ad litt., XII 9. 
16 In Lc., I.  
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ужас и голям мрак”. Само че този смут не наврежда човеку дотолкова, щото заради 

него да бъде отменено ангелското явяване. На първо място, защото споменатият смут 

произлиза от това, дето човек се издига по-горе от себе си (което е свързано с неговото 

достойнство) и тогава по-низшата негова част отслабва: също както когато естествената 

топлина се събере навътре, човек се разтреперва външно. На второ място, защото 

според Ориген17 „явилият се ангел, познавайки човешката природа, преди това 

успокоил смущението й”. Та той се обърнал към обърканите Захария и Мария с думите: 

„Не бой се” (Лука, 1:13 и 30). Ето защо, както четем в житието на Антоний18, „никак не 

е трудно да различим добрите от лошите духове. Ако след страха последва радост, ще 

знаем, че помощ ни е дошла от Господа: защото душевната сигурност е знак за 

присъствуващото величие. Ако пък сполетялата ни боязън остава, врага сме видели.” 

Впрочем, смущението на Девата подхожда на девическата боязливост. Понеже според 

Амвросий в коментара му върху Лука19

 

 „на девиците е присъщо да треперят, да 

избягват всички домогвания на мъжете, да се боят от мъжките задявки”. Според някои 

пък Присноблажената Дева била свикнала с виденията на ангели, така че се смутила не 

от самото видение, ами от чудноватостта на онова, което ангелът й съобщил, понеже не 

смятала себе си за толкова възвисена. Поради което и Лука не казва (1:29),  че тя се 

смутила от видението на ангела, ами „от думите му”. 

 

Раздел 4. Дали благовещението станало така, както подобава 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че благовещението не станало 

така, както подобава (срв. Лука, 1:26 сл.). 

 1. Наистина, достойнството на Божията майка зависи от заченатия плод. А първо 

трябва да бъде обявена причината, пък едва след това следствието. Следователно 

ангелът най-напред е трябвало да огласи зачеването на плода, а не да подчертава 

достойнството й, като я поздравява. 

 2. Освен това доказателството или трябва да се пропуска, когато става дума за 

несъмнени неща: или да се предпоставя, когато нещо може да бъде подложено на 

съмнение. А ангелът най-напред като че благовестил нещо, в което Девата се съмнявала 

                                                 
17 In Lc., hom.4. 
18 Cf. Athanasius, Vita Antonii (PG 26, 893). 
19 In Lc., II. 
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и за което питала недоверчиво: „Как ще бъде това?”, пък едва след това привел и 

доказателство отчасти на примера на Елисавета, отчасти от Божието всемогъщество. 

Следователно ангелът благовестил не така, както било редно. 

 3. Освен това по-великото не може в достатъчна степен да бъде доказано чрез 

по-нищожното. Но по-велико било дева да зачене, нежели старица. Значи 

доказателството на ангела, който се позовал на зачеването от страна на старица, за да 

докаже, че дева ще зачене, не било достатъчно убедително. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до римляните, 13:1: „Каквито 

власти има, те са от Бога наредени.” А ангелът бил пратен тъкмо от Бога, за да 

благовести пред Девата, както е речено у Лука, 1:26. Следователно ангелът е 

благовестил напълно така, както е било редно. 

 

 Отговарям с думите, че благовещението чрез ангела е станало по подобаващия 

начин. Защото той е възнамерявал три неща спрямо Девата. Първо, да обърне 

вниманието й за осъзнаване на това толкова велико дело. Което сторил, като я 

поздравил по нов и необичаен начин. Поради това Ориген отбелязва в коментара си 

върху Лука20

 На второ място възнамерявал да я поучи относно тайната на въплъщението, 

което трябвало да се осъществи в нея. Това сторил, като предизвестил зачатието и 

раждането, казвайки: „Ето, ти ще заченеш в утробата”, и т.н.; а също като посочил 

достойнството на заченатото дете с думите: „Той ще бъде велик”; и още като указал 

начина на зачеването, заявявайки: „Дух Светий ще слезе върху ти.” 

, че „ако знаела към други някого да са били отправяни такива слова, то тя, 

която знаела закона, никога не би се стреснала от странността на въпросния поздрав”. В 

поздрава си ангелът най-напред споменал годността й да зачене с думите: „пълна с 

благодат”; сетне изказал самото зачеване, като рекъл: „Господ е с тебе”; и предизвестил 

бъдещата почит, отбелязвайки: „Благословена си ти между жените.” 

 На трето място възнамерявал да я склони към душевно съгласие. Което сторил 

чрез примера с Елисавета, както и позовавайки се на божественото всемогъщество. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за смирения дух няма 

нищо по-удивително от слуха за превъзходството му. А похвалата най-много привлича 

                                                 
20 In Lc., hom.6. 
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вниманието на душата. Ето защо ангелът, желаейки да накара ума на Девата 

внимателно да се вслуша в известието за такава велика тайна, се обърнал към нея 

първоначално с похвала. 

 На второто трябва да се отговори, че в коментара си върху Лука21 Амвросий 

изрично подчертава, щото Присноблажената Дева не се усъмнила в думите на ангела. 

Защото заявява: „Отговорът на Мария е по-сдържан от думите на свещенослужителя. 

Тя пита: „Как ще бъде това?” А той отговаря: „Откъде да знам?” Този, който отрича да 

знае тези неща, отрича и да вярва. Ала не се съмнява, че това, за което пита, как е 

възможно да стане, ще се изпълни.” Според Августин пък тя все пак се е съмнявала. 

Във въпросите си към двата Завета22

 На третото пък следва да се отвърне, че по думите на Амвросий в 

„Шестоднев”

 той отбелязва: „Понеже Мария се усъмнила в 

зачатието, ангелът й подсказал възможността за такова.” Само че това съмнение е по-

скоро от учудване, нежели от неверие. Затова ангелът привел доказателства не толкова 

за да отмахне неверието, колкото за да преодолее учудването й.” 

23

 

 „преди това много безплодни жени родили деца, за да повярваме, че 

Дева е родила”. Затова се привежда случаят със зачатието на безплодната Елисавета, и 

то не като достатъчен аргумент, ами като един вид изобразителен пример. И за да се 

подсили този пример, след това се добавя действеният аргумент от божественото 

всемогъщество. 

 

                                                 
21 In Lc., II. 
22 Cf. Ambrosiaster, Quaest., I 51. 
23 In Hexaem., V 20. 
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