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ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ ВЪПРОС. 
ЗА ОБРЯЗВАНЕТО НА ХРИСТА И ЗА ОСТАНАЛИТЕ ЗАКОНОВИ 

ПРЕДПИСАНИЯ ОТНОСНО ДЕТЕТО ХРИСТОС 
 

 Следва да говорим за обрязването на Христа. И тъй като обрязването 

представлява обещание да се спазва законът, съгласно реченото в Посланието до 

галатяните, 5:3: „Свидетелствувам пак на всеки човек, който се обрязва, че той е 

длъжен да изпълни целия закон”, заедно с това ще се запитаме и за останалите законови 

предписания, спазени по отношение на детето Христос. 

 Оттук се поставят четири въпроса: 

 Първо, за обрязването му. 

 Второ, за именуването му. 

 Трето, за представянето му. 

 Четвърто, за пречистването на майката. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е трябвало да бъде обрязан1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не е  трябвало да бъде обрязан. 

 1. Наистина, с идването на истината прекратява действието си образът. А 

обрязването било предписано на Авраама като знак за завета с бъдещите му потомци, 

както става ясно от Битие, 17:10 сл. Но този завет бил изпълнен с раждането на Христа. 

Следователно тутакси е трябвало да се спре с обрязването. 

 2. Освен това „всяко Христово деяние е за нас поучение”2

 3. Освен това обрязването е наредено като лек за първородния грях. А Христос 

не е поел първородния грях, както проличава от казаното по-горе. Следователно той не 

е бивало да бъде обрязан. 

: поради което у 

Иоана, 13:15, е речено: „Дадох ви пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви 

направих.” Ала ние не бива да бъдем обрязвани: съгласно реченото в Посланието до 

галатяните, 5:2: „Ако се обрязвате, Христос нищо няма да ви ползува.” Следователно, 

както излиза, и Христос не е бивало да бъде обрязан. 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.40 a.4; Sent., IV d.1 q.2 a.2. 
2 Bernardus Claraevallensis, De instructione sacerdotum, 6. 
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 Противно на това е обаче реченото у Лука, 2:21: „Като се изпълниха осем дни, 

за да бъде обрязан Младенецът.” 

 

 Отговарям с думите, че Христос е трябвало да бъде обрязан поради много 

причини.3 Първо, за да покаже истината на човешката плът: против Мани, който 

твърдял, че Христос имал въображаемо тяло; против Аполинарий, който пък настоявал, 

че Христовото тяло било съсубстанциално на божествеността; и против Валентин, 

който говорел, че Христос получил тялото си от небето. Второ, за да потвърди 

обрязването, наредено някога от Бога. Трето, за да докаже, че е от рода на Авраама, 

който приел наредбата за обрязване като знак за вярата, която имал към него. Четвърто, 

за да не предостави извинение за иудеите, ако не приемат него, обрязания. Пето, „за да 

ни даде пример за силата на послушанието”.4

 

 Затова и бил обрязан на осмия ден, както 

е предписано в закона според Левит, 12:3. Шесто, за да не би онзи, който бил „подобен 

на плътта на греха” (Рим., 8:3), да отблъсне лека, с който трябвало да бъде пречистена 

греховната плът. Седмо, за да освободи людете от бремето на закона, поемайки го 

върху себе си: съгласно реченото в Посланието до галатяните, 4:4 сл.: „Бог изпрати 

Своя Син, който се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона.” 

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

осъществено чрез отстраняване на краекожието на детеродния член, означавало 

„отстраняване на старото поколение”. От тази старина се освобождаваме чрез 

Христовото страдание. Затова истината на този образ се е изпълнила не при раждането, 

ами при страданието на Христа: а преди него обрязването е имало своята сила и 

положение. Затова преди да понесе страданието си, Христос е трябвало да бъде обрязан 

като чедо Авраамово. 

 На второто трябва да се отговори, че Христос е приел да бъде обрязан във 

време, когато такова е било предписанието. Ето защо следва да подражаваме на това 

негово действие, подражавайки на валидните в нашето време предписания. Защото „за 

всяка работа има си време и наредба”, както е казано у Еклисиаста, 8:6. Освен това, 

както твърди Ориген5

                                                 
3 Cf. Epiphanius, Adv. haeres., I 2, 30.  

, „както сме мъртви, когато той умира, а като възкръсне, и ние 

4 Cf. Beda Venerabilis, Homiliae, hom.10. 
5 In Lc., hom.14. 
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възкръсваме, така и сме обрязани духовно чрез Христа. Поради което не се нуждаем от 

плътско обрязване.” Това именно заявява и апостолът в Посланието до колосяните, 

2:11: „В Него”, сиреч в Христа, „сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като 

съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че както Христос по собствена воля, 

макар да нямал никакъв грях, приел нашата смърт, която е следствие от греха, та да ни 

освободи от смъртта и да ни стори духовно мъртви за греха; така приел обрязването, 

което е лек срещу първородния грях, макар да не носел първородния грях, та да ни 

освободи от бремето на закона и да ни обреже духовно; така че, приемайки образа, да 

изпълни истината. 

 

 

Раздел 2. Дали Христос е бил именуван по подходящия начин6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил именуван по 

подходящия начин. 

 1. Наистина, евангелската истина трябва да съответствува на пророческото 

предсказание. Ала пророците са предвещали друго име на Христа: така у Исая, 7:14, е 

речено: „Ето, Девицата ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил”; пак там, 8:3: 

„Наречи му име: магер-шелал-хаш-баз”7

 2. Освен това у Исая, 62:2, е речено: „Ще те назоват с ново име, което устата 

Господни ще нарекат.” Ала името Иисус не е ново, ами е споменато на много места във 

Вехтия Завет: както се вижда и от генеалогията на самия Христос у Лука, 3:29. 

Следователно, както изглежда, името Иисус не му подобава. 

; и отново, 9:6: „Ще Му дадат име: Чуден, 

Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира”; а у Захария, 6:12, четем: „Ето 

Мъж, името Му е Младочка.” Следователно името Иисус не му подобава. 

 3. Освен това името Иисус означава „спасение”: както личи от казаното у Матея, 

1:21: „Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си 

от греховете му.” Само че спасението чрез Христа става не само „в обрязването”, ами и 

„в стъпките на вярата”, както се вижда от думите на апостола в Посланието до 

римляните, 4:11 сл. Следователно не е подобавало при обрязването да му бъде дадено 

името Иисус. 
                                                 
6 Cf. In Mt., I. 
7 Грабеж бърза, плячка тича. 
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 Противно на това е обаче авторитетът на Писанието, доколкото у Лука, 2:21, е 

речено: „Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха Му 

името Иисус.” 

 

 Отговарям с думите, че имената е редно да съответствуват на свойствата на 

нещата. Това е ясно видно при имената на родовете и видовете: както е казано в 

четвърта книга на „Метафизика”8

 На свой ред имената на отделните човеци се дават с оглед на някакво свойство 

на именувания. Или са свързани с времето: когато родените в деня на някой светец 

получават неговото име. Или се дават по родство: когато на сина се дава името на 

бащата или на някой сродник; както близките на Иоан Кръстител искали „да го нарекат 

Захария, по името на баща му”, а не Иоан, понеже „няма никой в рода ти, който се 

нарича с това име”, както четем у Лука, 1:59 сл. Или според някое събитие: както 

Иосиф „на първородния даде име Манасия, защото (казваше той) Бог ми даде да 

забравя всички свои злочестини”, както е казано в Битие, 41:51. Или пък с оглед на 

някакво качество на именувания: както в Битие, 25:25, се говори, че „първото излезе 

червено, цяло космато като кожа; и го нарекоха с име Исав”, което се превежда като 

„червен”. 

: „Понятието, обозначено чрез име, е определението”, 

което обозначава собствената природа на вещта.  

 Божествено дадените имена пък винаги обозначават дарения от Бога на 

въпросните люде благодатен дар: както в Битие, 17:5, на Авраама е речено: „Ще бъде 

името ти Авраам, защото ще те направя баща на много народи.”; а у Матея, 16:18,  на 

Петра е речено: „Ти си Петър, и на тоя камък ще сътворя Църквата Си.” 

 Та тъй като на човека Христос бил предоставен благодатният дар да спаси чрез 

себе си всички люде, даденото му име Иисус, означаващо Спасител, е подобаващо: и 

това име било предизвестено от ангела не само на майката, ами и на Иосиф, който бил 

бъдещият му отгледвач (Лука, 1:31; Мат;, 1:21). 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че във всички онези 

названия по някакъв начин се означава името на Иисус, което и значи „Спасител”. 

Защото когато се казва: „Емануил, което ще рече: с нас е Бог” (Мат., 1:23), с това бива 

                                                 
8 Aristoteles, Met., IV 3, 1012a23; Thomas Aquinas, lect.16. 
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означена причината за спасението, която е единението на божествената и човешката 

природа в лицето на Божия Син, чрез което единение става така, щото „с нас е Бог”. 

Когато се казва: „Наречи му име: грабеж бърза, плячка тича”, с това се означава онова, 

от което ще ни спаси: сиреч от дявола, чиято плячка е отнел, съгласно реченото в 

Посланието до колосяните, 2:15: „Като отне силата от началства и власти, Той ги явно 

изложи на позор.” Когато се казва: „Ще Му дадат име: Чуден”, и т.н., с това се означава 

пътят и границата на нашето спасение: доколкото „чудният божествен съвет и сила ни 

правят наследници на бъдния век”, в който ще цари „съвършен мир” между Божиите 

синове под властта на самия върховен Бог. Когато пък се казва: „Ето Мъж, името Му е 

Младочка”, това се отнася към същото като първото, именно към тайната на 

въплъщението: съгласно което „в тъмнина изгрява светлината на правите” (Пс., 111:4). 

 На второто трябва да се отговори, че на онези преди Христа името Иисус може 

да е подобавало поради някакво друго основание: именно доколкото принасяли някакво 

частично или временно спасение. Но на основание на духовното и всеобщо спасение то 

е собствено име на Христа. И затова е казано, че е „ново”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че според седемнадесета глава на 

книгата Битие Авраам приел от Бога едновременно името си и наредбата за 

обрязването. Затова при иудеите било обичайно в деня на обрязването да се дава и име 

на младенците, все едно че преди да бъдат обрязани те все още нямали съвършено 

битие; също както сега децата получават името си, когато бъдат кръщавани. Ето защо 

по повод на реченото в Притчи Соломонови, 4:3: „И аз бях сина на баща си, нежно 

любим и едничък на майка си”, глосата пояснява: „Защо Соломон е наречен едничък на 

майка, след като Писанието свидетелствува за негов по-стар утробен брат, ако не 

защото онзи умрял веднага след като се родил, още преди да получи име, все едно 

никога не го е имало?” (2. Царств., 12:18). Затова щом бил обрязан, Христос веднага 

получил и името си. 

 

 

Раздел 3. Дали Христос е подобавало да бъде представен в храма 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобавало Христос да 

бъде представен в храма. 
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 1. Наистина, в Изход, 13:2, е речено: „Посвети Ми всяко първородно, което 

разтваря всяка утроба у синовете Израилеви.” Само че Христос е излязъл от 

заключената утроба на Девата: така че не е разтворил майчината си утроба. 

Следователно според този закон Христос не е трябвало да бъде представен в храма. 

 2. Освен това винаги наличното за някого няма защо да му бъде представяно. Но 

човековостта на Христа е била винаги напълно налична за Бога, като винаги съединена 

с него в единството на лицето. Следователно няма защо да бъде представяна Господу. 

 3. Освен това Христос е основната жертва, спрямо която всички 

жертвоприношения от стария закон се отнасят като образ към истината. Ала за 

жертвата не бива да се принася друга жертва. Следователно не  е било подобаващо за 

Христа да се принася друга жертва. 

 4. Освен това, според закона в жертва се принася най-вече агнецът, който бил 

„постоянно всесъжение”, както четем в Числа, 28:3 сл. Затова у Иоана, 1:29, и Христос 

е наречен „Агнец Божи”. Следователно за Христа повече е подобавало да бъде 

принесен агнец, нежели „две гургулици или два млади гълъба” (Левит, 12:6 сл.). 

 

 Противно на това е обаче авторитетът на Писанието, което свидетелствува, че 

тъкмо това е сторено (Лука, 2:22 сл.). 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, Христос поискал „да се подчини на 

закона, за да изкупи ония, които бяха под закона” (Гал., 4:4), и в членовете му духовно 

„да се изпълни оправданието, изисквано от закона”(Рим., 8:4). Но за новороденото дете 

в закона има две предписания. Едно общо, отнасящо се за всички: след като изтекат 

дните на очистването на майката, да се стори пожертвувание за сина или дъщерята, 

както четем в Левит, 12:6 сл. И това пожертвувание е както за изкупване на греха, в 

който детето е било заченато и родено; така и за освещаването му, понеже тогава за 

пръв път то бива представено в храма. 

 Второто предписание е специално за първородните както от човеците, така и от 

добитъка: понеже Господ заделил за себе си всяко първородно в Израил, тъй като за 

освобождението на израилския народ „умъртви всички първородни в Египетската земя, 

от първородно човеческо до първородно от добитъка”, като запазил първородните чада 

на Израил. Тази заповед се съдържа в Изход, 13:12 сл. С това е отнапред изобразен 

Христос, който е „първороден между многото братя”, както е казано в Посланието до 

римляните, 8:29. 
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 Та тъй като Христос, роден от жена, бил първороден син; и искал да се подчини 

на закона: евангелистът Лука показва, че той съблюдавал и двете предписания. Най-

напред това, което се отнася до първородните, като казва (2:22): „Донесоха Го в 

Иерусалим, за да Го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, че 

всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу.” Сетне и това, което 

се отнася изобщо до всички, като казва: „И да принесат жертва, според реченото в 

закона Господен, две гургулици или две гълъбчета.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че съгласно Григорий  

Нисийски9 „въпросното законово предписание очевидно бива изпълнено по един начин 

във въплътения Бог, а по съвсем друг от другите люде. Защото той единствен, 

неизречимо как заченат и непонятно как излязъл, разтворил девичата утроба, 

неразкъсана преди това от сношение, а и след раждането запазваща непокътнат знака 

на целомъдрието.” Ето защо изразът „разтвори утробата” означава, че нищо преди това 

не е влязло или излязло от нея. Затова и специално става дума за „мъж”: „понеже не 

носи ни най-малко от женското провинение”.10 И специално е наречен „свят”: понеже 

„поради необичайността на непорочното си раждане не се съприкосновил със земната 

развала”.11

 На второто трябва да се отговори, че както Божият Син „не заради себе си 

станал човек и бил обрязан по плът, ами за да ни направи по благодат богове и за да 

бъдем духовно обрязани; така и заради нас е представен Господу, та и ние да се поучим 

да се изправяме пред Бога”.

 

12 И това станало след обрязването му, за да бъде показано, 

че „единствено обрязаният от пороците е достоен за божествения взор”.13

 На третото трябва да се отговори, че онзи, който бил истинската жертва, 

пожелал за него да бъдат принесени жертви, за да се свърже образът с истината и да 

бъде потвърден чрез нея: срещу ония, които твърдят, че Христос не е проповядвал в 

евангелието Бога на закона.

 

14 Понеже, противно на Ориген15

                                                 
9 De occursu Domini.  

, „не бива да се смята, че 

благият Бог е поставил Сина си под закона на своя враг, който самият той не е дал”. 

10 Ibidem. 
11 Ambrosius, In Lc., II. 
12 Athanasius, Fragm. in Lc. 
13 Beda Venerabilis, loc. cit. 
14 Cf. Augustinus, De haeresibus, 46. 
15 In Lc., hom.14. 
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 На четвъртото пък следва да се отвърне, че според Левит, 12:6 сл., на тези, 

които могат, е предписано да принесат агнец за сина или дъщеря си, а също гургулица 

и млад гълъб: а които не са в състояние, да принесат две гургулици или два млади 

гълъба.16

 

 Та Господ, който „бидейки богат, осиромаша заради нас, та да се обогатим 

чрез Неговата сиромашия”, както е речено във Второто послание до коринтяните, 8:9, 

поискал за себе си жертвата на бедняците: както и при самото си раждане бил повит в 

дрипи и положен в ясли. При все това въпросните птици съответствуват на образа. 

Наистина, гълъбицата, като птица словоречива, обозначава проповядването и 

изповядването на вярата; като чисто създание обозначава целомъдрието; а като самотна 

твар означава умосъзерцанието. Гълъбът на свой ред е същество кротко и 

простодушно, така че обозначава кротостта и простодушието. Ала живее в ято: поради 

което обозначава действения живот. Затова въпросните жертви обозначават 

съвършенството на Христа и на членовете му. Обичайното жалостиво гугукане на тези 

две живи същества обозначават скръбта на светците: само дето гълъбицата, която 

живее самотно, обозначава молитвените сълзи, а гълъбът, който живее в ято, 

обозначава гласните молитви. А се принасят по две: та светостта да бъде не само в 

душата, ами и в тялото. 

 

Раздел 4. Дали Божията майка е трябвало да отиде в храма да се 

пречисти 

 

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

майка да отиде в храма да се пречисти. 

 1. Наистина, пречистването е от нечистота. Само че в Присноблажената Дева не 

е имало никаква нечистота, както се вижда от казаното по-горе. Следователно е нямало 

защо да отива в храма да се пречиства. 

 2. Освен това в Левит, 12:2 сл., е речено: „Жена, кога зачене и роди мъжко, да 

бъде нечиста седем дена”: поради което се предписва „да не се доближава до 

светилището, докато не изтекат дните на очистянето й”. Ала Присноблажената Дева 

родила мъжко дете без мъжко семе. Следователно не е трябвало да отива в храма да се 

пречиства. 

                                                 
16 Beda Venerabilis, Homiliae, I hom.15. 
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 3. Освен това пречистването от нечистотата става единствено по благодат. А 

тайнствата на стария закон не принасят благодат; ами тя по-скоро носела сама 

приносителя на благодат. Следователно, както изглежда, Присноблажената Дева е 

нямало защо да ходи в храма да се пречиства. 

 

 Противното на това обаче се изказва авторитетно Писанието, когато у Лука, 

2:22, е речено: „Изпълниха се дните на нейното очистване според закона Мойсеев.” 

 

 Отговарям с думите, че както пълнотата на благодатта прехожда от Христа към 

майка му, така майката е било редно да се приравни по смиреност със сина си: защото 

„Бог на смирени дава благодат”, както е речено в Посланието на Иакова, 4:6. Затова 

както Христос, макар да не бил подвластен на закона, пожелал да претърпи обрязването 

и другите законови действия, за да даде пример за смиреност и послушание, за да 

потвърди закона и за да не даде повод на иудеите за хула; поради същото основание 

пожелал и майка му да изпълни законовите обреди, които не била длъжна да изпълнява. 

 

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

Присноблажената Дева да не била ни най-малко нечиста, тя пожелала да изпълни 

обряда на пречистването не защото имала нужда от това, ами защото го предписвал 

законът. Затова евангелистът отбелязва именно, че се изпълнили дните на 

пречистването й „според закона”: защото самата тя нямала нужда от такова 

пречистване. 

 На второто трябва да се отговори, че Мойсей се е изразил много точно с цел да 

изключи от нечистотата Божията майка, която родила без да е приела мъжко семе. 

Откъдето става ясно, че тя не е била длъжна да изпълни предписанието, ами е 

извършила обряда на пречистването по своя воля, както беше казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че законовите тайнства не очиствали от 

нечистотата на провинението, тъй като това става по благодат, ала изобразявали 

отнапред това пречистване: понеже пречиствали чрез някакво плътско очищение 

нечистотата на нещо нередно сторено: както беше казано във втората част на това 

съчинение. Само че в Присноблажената Дева нямало никаква такава нечистота. Поради 

което тя не се е нуждаела от пречистване.      
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