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Списък на ползваната литература

Дали  Мария  е  културен  артифакт  или  религиозен  символ?  
Литературен  проект  или  богословско  средство?  Ценен  ресурс  за  
библейска  егзегетика  или  матрица  на  небиблейско  благочестие?  
Мария е всички тези неща и повече, винаги повече. Тя е бедна и все пак  
славно  богата.  Славна  сред  жените  и  все  пак  осъдена  да  стане  
свидетел на екзекуцията на собствения си син. Човек, но и богородица  
и Словото, което доброволно ражда е определено да прониже душата 
й. (Кателийн Норис, Blessed one: protestant perspectives of Mary)

Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да  
се изтребите. (Галатяни 5:15)



I. Въведение
Във  въведението  към своята  книга  “Обикновено  християнство”  К.С. 
Луис – един от малкото автори еднакво харесван и от православни и от 
протестанти – пише: “Някои хора си правят неоправдани заключения 
от  факта,  че  за  благословената  Дева  Мария  не  казвам  нищо повече 
отколкото е необходимо, за да се представи девственото раждане на 
Христос. Но нима не е очевидна причината, поради която постъпвам 
така?  Ако  кажа  нещо  повече,  веднага  бих  навлязъл  в  една  твърде 
спорна област. А няма друг спор между християните, към който трябва 
да  се  подхожда  с  по-голяма  деликатност,  отколкото  към  този. 
Римокатолическият (и православният –б.а.) възглед по този въпрос се 
поддържа  не  само  с  обичайната  страст,  съпътстваща  всяко  искрено 
религиозно убеждение, но и (съвсем естествено) с особената и като че 
ли рицарска чувствителност на мъжа, когато честта на неговата майка 
или  любима  е  засегната.  Така  че  е  много  трудно  когато  оспорваш 
мнението на тези хора, да не се проявиш в техните очи не само като 
еретик, но и като мерзавец. И, обратно, протестантският възглед, който 
е на обратната позиция по този въпрос, събужда чувствата, вкоренени в 
основата  на  всеки  монотеизъм.  Според  радикалните  протестанти  е 
застрашена разликата между Създателя и създанието (колкото и свято 
да  е  то)  –  те смятат,  че политеизмът отново се възражда.  Така  че  е 
много трудно когато оспорваш мнението им да не се окажеш нещо по-
лошо от еретик – безверник1.”  
Все пак почти невъзможно е да се започне разговор за вярата между 
протестант и православен, който по някое време (и то по-скоро рано 
отколкото  късно)  да  не  достигне  до тази  деликатна  тема.  Всъщност 
изследвайки нашите различни традиции и практики ние нямаме право 
да  я  подминем.  Вместо  това  можем  да  се  опитаме  да  говорим 
едновременно откровено и  добронамерено  –  нещо много трудно,  но 
необходимо. При това всяка от страните трябва да си дава сметка за 
опасностите съпътстващи именно нейната собствена позиция, която тя 
защитава.  Протестантите  трябва  да  разберат,  че  развитието  на 
мариологията в Римокатолическата и Православната църква е довела 
при  тях,  по  думите  на  Скот  МакНайт,  до  една  ответна  реакция,  в 
следствие  на  която  те  знаят  много  по-добре  какво  не  вярват  за  нея 
отколкото  какво  всъщност  вярват2.  Православните  от  своя  страна 

1 К. С. Луис, Отвъд човека, Нов човек, 1997, стр. 9 
2 McKnight,  Scot (2012-02-01).  The Real Mary (Kindle Location 88), Paraclete Press. Kindle Edition. 
Целия увод, Why a book about the real Mary заслужава специално внимание в това отношение. 



трябва да престанат да приемат всяка догматическа критика свързана с 
Мария като лична обида към нещо, което е твърде свято въобще да се 
обсъжда догматически и сериозно да изпитат дали има някаква истина 
в думите на отсрещната страна3. 
Настоящата статия има за цел да представи един именно такъв опит. 
Тъй като православното богословие и литургия говорят много повече 
за  дева  Мария  аз  по  необходимост  ще  отделя  непропорционално 
голямо място на техните виждания като в същото време ще направя 
опит да  ги  анализирам и преценя през  призмата  на  протестантските 
разбирания отбелязвайки някои точки на съвместимост и разминаване. 
Разбира се, като консервативен протестант, аз не мога да претендирам 
нито за безпристрастност нито за пълна обективност. Други хора могат 
да поправят моите грешки. Надеждата ми е, че това може да послужи 
като  една  малка  стъпка  в  посока  на  диалог  по-добронамерен  и 
плодоносен от този, на който обикновено сме свидетели в България.    
II. Теотокос
Най-важната  характеристика  на  дева  Мария  е  нейното  название 
Богородица  (гр.  теоткос)  свързано  с  раждането  на  Исус  Христос. 
Християните  са  я  наричали така  от  дълбока  древност,  но  формално 
думата  е  постановена  на  Третия  вселенски  събор  състоял  се  в 
малоазийския  град  Ефес  през  431  г.  по  време  на  управлението  на 
император  Теодосий  Младши  (408-450  г.).  Причината  за  него  била 
учението на Несторий  (428-431) - сириец от Германикия, който става 
патриарх на Цариград на 10 Февруари 428. Той имал голямо желание 
да очисти всяко влияние на еретиците от поверените му земи и за тази 
цел приложил досега валидните само на хартия закони за отнемане на 
имоти,  лишаване  от  държавна  служба,  разрушаване  на  църкви  и 
забрана  да  кръщават  и  да  обръщат  във  вярата  към  общности  като 
ариани, македониани, аполинаристи и съботяни. В същото време той 
натоварил  своя  презвитер  Атанасий,  когото  довел  от  Антиохия,  да 
катехизира  народа.  Последният  заговорил  публично  против  термина 
теотокос,  вече известен и ползван по това време. Твърди се, че той 
веднъж казал в църквата: “Нека никой не нарича Мария Богородица, 
защото  Мария  е  била  човек,  а  от  човек  не  може  да  се  роди  Бог4.” 

3 Спомням си как след дълъг разговор по темата мои познати православни християни ми споделиха, 
че докато въпроса за девството на Мария след раждането на Христос не е от спасително значение и 
не трябва да се представя като такъв все пак те намират за отблъскваща дори възможността да се 
мисли как престарелият Йосиф (представа, която сама по себе си идва от една доста съмнителна 
апокрифна  традиция)  прави  секс  с  майката  на  Господ  Исус.  Това,  между  другото,  чудесно 
илюстрира забележката, която Луис прави.  
4 Поснов, История на християнската църква, т.2, Анубис, 1993, стр, 219



Самият Несторий присъствал на случката, но не го поправил. Малко 
по-късно  друг  свещеник  в  Цариград,  Доротей  Маркианополски, 
изрекъл анатема срещу всеки, който нарече Мария Богородица. Това 
предизвикало  спорове  в  града.  Но  самият  Несторий  заговорил  по 
въпроса в същия дух. Срещу него се обявили Филип и Прокъл – бивши 
кандидати  за  патриаршеския  престол,  който  той  заел  и  затова  зле 
настроени към патриарха. 
В  Цариград  имало  спорове  за  теотокос още  преди  идването  на 
Несторий, но именно неговото активно становище накарало нещата да 
ескалират. Той бил обвинен в ерес. Императорът застанал на страната 
на  Несторий,  а  императрица  Пулхерия  срещу него.  Малко  по-късно 
сред народа се появил сборник с проповеди на Несторий произнесени в 
Антиохия и Цариград и засягащи темата с теотокос. Той достигнал до 
Рим  и  Египет,  а  когато  в  спора  се  намесил  влиятелният  Кирил, 
патриарх на Александрия, той вече не можел да бъде успокоен. Кирил 
се обърнал към римския папа по въпроса, който на 11 Август 430 г. на 
поместен събор осъдил учението на Несторий и поискал от него да се 
отрече.   
Всъщност учението на Несторий не било лично негово, а имало здрави 
антиохийски  корени  и  предшественици  в  лицето  на  Теодор 
Мопсуестийски и Диодор Тарски. Те не можели да видят и признаят 
едната  личност  в  Христос  съставена  от  две  природи.  Понеже 
божетвената и човешката природа не могат да се обединят то според 
тях  трябвало  да  се  прави  разлика  между  човека  Исус  и  Бога  Исус. 
Макар не винаги да говорели за два отделни Сина или личности5 то се 
налагал изводът, че при това положение е невъзможно да се каже, че от 
Мария се е родил Бог. Бог само е преминал през нея “като през тръба” 
защото  Бог  е  безначален  и  като  такъв  Той  не  може  да  има  майка. 
Самият  Несторий признавал,  че  в  един тесен смисъл тя  може да  се 
нарече  теотокос, но  подчертавал,  че  не  смята  израза  за  точен  и 
особено удачен защото от Мария се ражда единствено човека Исус и 
предпочита да я нарича единствено човекородица. 
През  431  в  Ефес  бил  свикан  събор,  който  да  обсъди  въпроса  за 
Несторий. Той го осъдил и свалил от патриаршеския престол без обаче 
да създаде някакво положително вероопределение или да изложи ясно 
причините  за  неговото  осъждане6 (макар  че  дванадесетте  анатеми 
5 Изглежда Диодор Кирски прави това, а Нестоий не
6 И досега се спори относно това доколко Несторий действително е бил еретик и доколко Кирил 
представя  една  карикатура  на  неговото  учение  уподобявайки  го  на  това  на  Павел  Самосатски.  
Въпросът се поставя още по-остро след откриването и публикуването на по-късно негово съчинение 
издадено  под  псевдонима  Базаар  от  Хералкид.  Информация  и  препратка  към  допълнителна 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.x.ix.i.html
http://www.tertullian.org/fathers/nestorius_bazaar_0_intro.htm
http://www.tertullian.org/fathers/nestorius_bazaar_0_intro.htm


формулирани  от  Кирил  Александрийски дават  някаква  насока).  В 
следващите  векове  православното  виждане  бива  изяснявано  все  по-
ясно като едно лице от две природи докато накрая било дефинирано в 
Халкедонската  изповед:  “Следвайки  светите  Отци,  ние  изповядваме 
единодушно,  че  единният  и  единствен  Син,  нашият  Господ  Исус 
Христос, е съвършен като Божество и съвършен като човек, истински 
Бог и истински човек, че той има разумна душа и тяло. Като Бог, Той е 
единосъщен  (хомоусиос)  с  Отца,  а  като  чевек  е  и  единосъщен 
(хомоусиос) с нас. Той е същият като нас, но без греха. Той е роден от 
Отца, роден е преди всички векове като Бог, но в тези последни дни и 
заради нашето спасение е бил роден от Дева Мария, “теотокос”, като 
човек. Същият Христос, Синът, Господ, Единородният, се е явил в две 
природи (които съществуват) без да се сливат, без да се изменят, без да 
се разделят и разлъчват една от друга. Различието между природите по 
никакъв  начин  не  изчезва  от  този  съюз,  а  обратното,  различните 
свойства  на  природата  се  запазват  непокътнати.  (Двете  природи)  се 
обединяват  в  една  личност  и  една  ипостас.  Те  не  са  разделени  и 
разлъчени в две лечности, а (образуват) единия Син, Единородния, Бог, 
Слово, Господ Исус Христос, точно както пророците от древността (са 
говорили) за Него и както Господ Исус Христос ни е учел, и както ни е 
било предадено от Символа на вярата на Отците.”
Следователно изходната позиция на ортодоксалната християнска мисъл 
е, че макар Христос да има както човешка така и божествена природа и 
тези природи запазват своите характеристики и не се преобразуват в 
някаква  “трета  природа”  все  пак  те  формират  не  две  отделни  и 
различни, а само една  ипостас, личността на Бога-Слово7. Ако това е 
така става ясно защо можем да говорим за теотокос. Въпросът вече не 
е, че божествената природа не може да има начало и да се роди, нито 
дори какво се ражда от Мария, а КОЙ се ражда от нея. Отговорът на 
последния въпрос може да бъде единствено – Исус Христос, Който е 
Бог (и човек), Словото, втората ипостас на Троицатa. Йоан Майендорф 
много  точно  формулира  това:  “Всъщност,  утвърждавайки  личната, 
ипостасна идентичност на Исус Христос с предсъществуващия Логос, 
както това е утвърдено в Ефес, богословието на Кирил Александрийски 
е това,  което служи за христологическа основа на огромния ръст  на 
почитанието,  концентрирано  в  личността  на  Мария  след V в.  Бог, 

литература може да се намери при Поснов т. 2 стр. 226-8 и  Justo Gonzalez: A history of Christian 
thought, Abingdon press, 1971, vol. 1, 359ff.
7 Идеята за  въипостасеност ще бъде развита много по-късно от Леонтий Византийски – виж Г. 
Флоровски, Източни отци V-VIII в., Тавор, 1992, стр. 163-177.

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.x.ix.i.html


ставайки човек, е станал наш Спасител, но това “очовечаване” на Бога е 
станало  чрез  Мария,  която  по този начин е  неразделна  от  лицето и 
делата на своя Син. Тъй като няма човешки  ипостас в Иисус, и тъй 
като една майка може да бъде майка само на “някого,” а не на нещо, 
Мария  действително  е  майка  на  въплътения  Логос,  майка 
Божия/Богоридица.8....”  Флоровски е не по-малко категоричен и точен: 
“Името  “Богородица”  подчертава,  че  роденото  от  Мария  Дете  не  е 
обикновен човек, не е човешка личност, а е Единородния Син Божий, 
“Един от светата Троица”. Това е крайъгълният камък на християнската 
вяра...В  света  не  се  появява  нова личност,  родена от дева  Мария,  а 
предвечният  Син  Божий,  Който  стана  човек...Името  Богородица  е 
неизбежно следствие  на  името  Богочовек.  Едното е  невъзможно без 
другото9.”
Подобно на православната всички ортодоксални протестантски църкви 
признават  решенията  на  събора  в  Ефес  и  произлизащото  от  него 
следствие  свързано  с  теотокос.  “Не…  поставям  върху  древните 
събори по-малка стойност отколкото е правилно. Почитам ги от цялото 
си сърце, и бих искал всички да им отдават дължимата почит….По този 
начин съборите трябва да бъдат надлежно почитани, но най-високата 
почит трябва да се отдава на Писанието, като всичко се проверява чрез 
него.  Така,  доколкото  става  въпрос  за  ученията  за  вярата,  ние  с 
готовност  приемаме  и  почитаме  като  святи  онези  древни  събори  в 
Никея,  Контантинопол,  първия  Ефески,  Халкедон  и  други,  които  са 
били  свикани  за  опровергаване  на  заблуди,  защото  те  не  съдържат 
нищо  друго  освен  чисто  и  истинно  тълкуване  на  Писанието,  което 
святите  отци  с  духовно  благоразумие  са  възприели  за  да  смажат 
надигналите се по онова време врагове на вярата10.” Христологията на 
реформатори  като  Лутер11 изразена  в  съчинения  като  например 
Disputation on the divinity and humanity of Christ и That Christ is born as a 
Jew и на Калвин в неговите  Институти12 е напълно ортодоксална и не 
само  позволява,  но  и  задължава  техните  наследници  да  гледат  на 
Мария като на Богородица. Същото може да се види и от редица други 
документи  като  напр.  Дисциплината  на  Обединената  методистка 

8 Й.  Майендорф,  Византийско  богословие,  исторически  насоки  и  догматически  теми,  Гал-ико, 
София, 1995, стр. 209-210
9 Г. Флоровски, събрани съчинения, т.3, Творение и изкупление, София, 2008, стр. 220
10 Калвин, Институти, 4.9.1 и 4.9.8. Виж и цялата глава 9, За съборите и тяхната власт.
11 Подчертвайки това Лутер настоява, че Христос е по-близо до нас от Адам и Ева понеже те са били 
направени от земята докато Христос е роден от плът и кръв както всички хора” (Festpostille  1544, 
WA 52, 39, цит от  Beth Kreizer, Reforming Mary, Oxford, 2004, p. 111).  Виж цялата дискусия при 
Kreizer, стр. 110-112
12 виж особено т.2 гл. 12-14
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църква,  Уестминстърската  и  Савойската  изповед  на  вярата, 
Англиканските  39  члена  на  религията  и  т.н.,  а  в  по-ново  време  и 
екуменически документи като  Do whatever He tells you: the blessed virgin 
Mary in Christian faith and life (a statement of evangelicals and Catholics together - 
2009).  На  практика  през  20-те  години  на  миналия  век  по  време  на 
голямата  битка  между  либерали  и  консерватори  в  протестантските 
среди  вярата  в  девственото  зачатие  е  била  виждано  като  тест  за 
ортодоксалност13.  Протестантите не трябва да (и исторически не са) се 
страхуват да наричат дева Мария теотокос и да виждат в нея именно 
Божията майка – не като дала начало на Безначалния, а като родила 
въплътената божествена ипостас на Словото. "Тя с право е наречена не 
само майка на човека,  но също така и майка на Бога...сигурно е,  че 
Мария е майка на истинския Бог14." "Човек изразява цялата й слава с 
една единствена фраза: Майка на Бога. Никой не може да каже нищо 
по-велико за нея,  макар да има толкова езици колкото са листата на 
дърветата15.”
Следователно  в  това  не  съществува  противоречие  между 
православните и протестантските виждания.  
III. Приснодева
За разлика от теотокос много по-трудно е да се търси единство между 
православни  и  протестанти  по  отношение  на  учението  за 
приснодевството.  Думата  буквално  означава  “винаги  дева”  и  се 
използва във връзка с идеята, че след раждането на Исус Мария остава 
дева до края на живота си, че бракът й с Йосиф не е консумиран и че тя 
няма други деца. 
Въпросът  има  няколко  страни  свързани  съответно  с  библейската  и 
историческа  обосновка  и  различните  теории  за  проснодевтсвото, 
историческото му приемане и отхвърляне, съборния статут на думата и 
неговият  догматически  авторитет  в  православната  и  протестантските 
13 виж обаче справедливите забележки на Тимъти Джордж в тази връзка: “Евангелските християни 
са  защитавали  чудният  характер  на  девственото  зачатие  понеже  те  са  виждали  в  него  едно 
подчертаване на божествеността на Исус Христос. Учението за девственото зачатие се е появило в 
ранната църква поради различна загриженост – като начин да се утвърди, че Божият Син наистина е 
бил човек.....Защитавайки девственото зачатие  като  една  свръхестествена  реалност  евангелските 
християни  често  са  били  по-загрижени  за  девствеността  на  Мария  отколкото  за  нейното 
майчинство. Но Мария не е просто средство за влизането на Христос в света – един канал, през 
който  тя  е  преминала  както  вода  минава  през  тръба.  Тя  е  била  майка,  която  се  е  грижела  за 
физическите нужди на момчето Исус. Тя го е люляла на гърдите си и го е учила на Господните  
пътища. Без съмнение тя го е учила да запомня Псалмите и да се моли дори когато Той е растял в  
мъдрост,  в  ръст  и  в  благоволение  пред  човеците  (Лука  2:52).”  (Timothy  George, The  blessed 
evangelical Mary).
14 Luther, Sermon on John 14. 16: Luther's Works, St. Louis, ed. Jaroslav, Pelican, Concordia. vol. 24. p. 
107
15 Luther, From the Commentary on the Magnificat
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църкви,  които  следва  да  бъдат  разгледани  последователно. 
Непорочното зачатие на дева Мария, което е специфично католическо 
учение остава извън обхвата на настоящото изследване. 
Ранни виждания за приснодевството
Най-ранните сведения, които имаме датират от 2 век и се намират в три 
апокрифни  източника.  Първият  от  тях,  Евангелието  от  Петър  (κατά 
Πέτρον  ευαγγέλιον),  е  апокрифно евангелие  приписвано  на  апостола, 
чието име носи, но със сигурност писано от друг датиращо от втората 
половина на 2 век. От него са запазени фрагменти описващи събитията 
около разпятието на Исус съдържащи странни детайли като говорещ и 
ходещ кръст и възкръсналият Исус висок до небето. Неговото цялостно 
съдържание  е  предмет  на  научни  спорове.  Някои  смятат,  че  то  е 
идентично с т. нар. Евангелие на евреите или Евангелие на назаряните 
и  може  би  с  текста  използван  от  ебионитите.  В  едно  свое  писмо, 
датиращо  вероятно  от  190–203 и  запазено  от  Евсевий,  епископ 
Серапион го определя като еретично и съдържащо докетическо учение, 
но не е сигурно дали става дума за същото съчинение още повече, че 
достигналите до нас фрагменти не разкриват докетизъм. Какъвто и да е 
случаят частта,  за която говори Ориген (коментар на евангелието на 
Матей 10.17), описваща приснодевството на Мария не е запазена и ние 
не сме в състояние да кажем нищо повече по въпроса. 
Вторият  източник  е  Детското  евангелие  на  Тома.  Неговият  текст  е 
запазен  в  документи  на  гръцки  и  сирийски.  То  описва  случки  от 
детството  на  Исус  допълващи  малкото  информация,  която  имаме  в 
каноничните евангелия. Текста свързан с приснодевството на Мария е 
доста несигурен и се намира в гл. 16: “И Йосиф изпрати своя син Яков 
да  събира  дърва и да  ги  донесе  в  къщи и детето Исус го  последва. 
Когато Яков събираше снопчета една усойница го ухапа по ръката. И 
когато той беше обзет от болка и близо до смърт Исус се приближи и 
докосна  ухапаното.  Болката  веднага  престана  и  гадината  избухна  и 
веднага Яков се оказа в безопасност16.” 
Третият,  много  по-важен  и  вероятно  най-ранен  източник  е  т.  нар. 
Протоевангелие от Яков17 – документ, появил се вероятно ок.  145 г. 
отново  в  Сирия  и  известен  под  различни  имена  –  “Раждането  на 
Мария”,  “История  на  раждането  на  св.  Мария,  Богородица”, 

16 Infancy Gospel ot Thomas, cp. 16 Изглежда тук Яков е представен като по-възрастен от Исус и 
изрични е определен като син на Йосиф за разлика от “детето Исус.”
17 Едно добро разглеждане на текста може да се намери в книгата на Beverly Roberts Geventa, Mary, 
glimpses of the mother of Jesus, Fortress Press, 1999.
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“Раждането  на  Мария;  Откровението  на  Яков18.”  За  голямата  му 
популярност  свидетелствува  факта,  че  са  запазени  ок.  130  гръцки 
манускрипта  в  допълнение  към  сирийските,  етиопските,  коптските, 
грузинските,  старославянските,  арменските  и  ирландските  преводи. 
Най-ранният текст,  с  който разполагаме датира е  египетски папирус 
наречен Бодмер от началото на 4 век открит през 1958 г. Ние също така 
не  знаем  нищо  за  историята  на  редакция  на  първоначалния  текст. 
Немалко учени смятат, че последните глави 22-24 може да не са били 
част  от  него.  Те  описват  убийството  на  първосвещеника  Зхарий  и 
клането на витлеемските младенци. Ориген и други ранни автори обаче 
описват това по различен начин – Захарий е убит защото позволява на 
Мария  дори  след  раждането  да  влезе  при  девиците  в  храма.  Други 
смятат,  че  въвеждането  на  Йосиф  в  историята  е  направено  доста 
изкуствено, което според тях предполага инкорпориране на материал 
от  друг  източник.  Накрая  самият  текст  от  протоевангелието е 
използван, преработван и разширяван в други апокрифни творби като 
напр. псевдо-евангелието на Матей. Авторът претендира, че е Яков (гл. 
25), под което без съмнение трябва да се разбира “брата Господен,” но 
на практика няма учени, които да смятат, че това може да е нещо друго 
освен псевдоепиграфа т.е. изпозлване на добре известно чуждо име с 
цел  да  се  предаде  тежест  на  нов  текст.  То  разказва  за  събитията 
описани от евангелистите около раждането на Исус от дева Мария, но 
също така добавя и доста допълнителна информация, която липсва в 
библията  като  имената  на  родителите  на  Мария  (Йоаким  и  Ана), 
нейното посвещаване в храма на 3 години, влизането й в пресветото 
място, обричането й да остане завинаги девствена, поверяването й на 
Йосиф описан като възрастен човек и вдовец с вече пораснали синове 
от  предишен  брак19.  То  също  така  разказва  как  след  раждането  на 

18 Макар и широко разпространено и популярно Протоевангелието на Яков не е било повсеместно 
прието. Разбира се, то не е влязло в канона на Новия Завет, но освен това е било смятано за еретичо. 
Имаме запазен запис, в който то е обявено за такова от папа Геласий I (5 в.) в  De libris recipiendis et  
non recipiendis   (Книги, които да се приемат и които да не се приемат)  известно по-често като 
Decretum Gelasianum или Декрета на Геласий). Трябва да се има в предвид обаче, че (1) съществуват 
силни съмнения относно автентичността на декрета и (2) в него присъстват също Пастир на Ерм, 
съчиненията на Тертулиан и Църковната история на Евссевий. Йероним също така (индиректно) 
изказва съмнения в достоверността на Протоевангелието – той отрича, че Йосиф е бил вдовец и е 
имал синове (Срещу Халвидий) както и мястото където дева Мария е прекарала своето детство: 
“Ако някой ме попита къде май-светата девица е прекарала своята младост, аз бих отговорил, че 
това  е  известно на  Бога  и  на  архангел  Гавраил,  нейният  постоянен  пазител.”  Може би  именно 
отношението на Йероним е причината Протоевангелието на Яков да не се ползва с особено голям 
престиж в Рим, а някои свързани с него празници са приети в Рим много по-късно отколкото на 
изток. 
19 И които са виждани като братята на Исус.  В текста се споменават и някои от техните имена 
съвпадащи с евангелския разказ. 

http://www.promacedonia.org/bg_ap/dp_21.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodmer_Papyri
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodmer_Papyri
http://www.promacedonia.org/bg_ap/dp_21.html
http://www.newadvent.org/fathers/3007.htm
http://www.promacedonia.org/bg_ap/dp_21.html
http://www.promacedonia.org/bg_ap/dp_21.html


Христос Мария все още е дева, което е потвърдено от акушерката и от 
Саломе (за която се предполага,  че е Саломе описана като следваща 
Христос в евангелието). 
Твърди се, че зад Протоевангелието от Яков стои автентична традиция 
допълваща това, което не е изрично споменато в евангелията20. Все пак 
има сериозни основания да поставим под съмнение автентичността на 
описваните  събития  свързани  с  анализ  на  самия  текст.  В гл.  1 
родителите  на  Мария  са  описани  като  богати  хора:  “Йоаким  беше 
много  богат  и  пренасяше  на  Бога  двойно  повече  дарове  от  своето 
имане.” Мария е тяхното единствено дете, но когато след раждането на 
Исус двамата с Йосиф отиват в Ерусалим техният принос е този, указан 
за бедните хора (ср. Лука 2:24 с Левит 12:8).   В  Протоевангелието на 
Яков Йосиф изглежда е представен като вдовец, който имa само синове 
(гл. 10), но не и дъщери (гл. 17). Все пак евангелията ясно ни казват, че 
има  поне  две  “сестри”  на  Исус21 (Марк.  6:3  и  Мт.  13:56).  Захарий, 
мъжът  на  Елисавета  и  баща  на  Йоан  Кръстител  е  представен  като 
първосвещеник  какъвто  никога  не  е  бил22. По-нататък  в  еврейската 
култура  няма традиция, нито споменаване в Стария  Завет, невръстни 
момичета да се посвещават в храма, за да останат девственици. Това е 
характерно  за  езическите  весталки23. Нито  пък  ни  е  известно  за 
20 Заслужава  да  се  обърне  внимание,  че  все  пак  Протоевангелието  от  Яков не  казва  нищо  за 
отношенията между Йософ и Мария след раждането на Исус. То безспорно утвърждава девствено 
зачатие и запазена девственост дори и непосредствено след момента на раждането, но не казва нищо 
за  това  какво е  станало по-нататък.  Все  пак  няма  да е  пресилено да кажем,  че  имплицитно то 
насочва към това заключение. 
21 Всъщност християнската традиция е запазила техните имена като двете най-вероятни са Саломе и 
Мария. Виж Р. Бакъм, Роднините на Исус и Jude and the relatives of Jesus in the early Church, T&T 
Clark International, 1990, p.37ff.
22 “И свещениците  рекоха на  първосвещеника  при  жертвеника:  “Влез  в  светилището  на  нашия 
господ и се помоли за нея. Каквото ти открие господ, това ще направим.” Първосвещеникът влезе в 
светинята на светините, взе амулета с дванадесетте звънчета и се помоли за нея. И ето, яви се пред  
него ангел господен, който каза: “Захарий, излез и събери всички вдовци от народа и нека всеки 
донесе своя жезъл. На когото  господ покаже знамение, нему тя ще стане жена.” Захарий излезе, 
прати проповедници по всички юдейски области, прозвуча господнята тръба и всички се стекоха.. .” 
(гл. 8). Че явно става дума за този Захарий е ясно от  гл. 11 където се споменава неговото онемяване, 
23 където  се свързва с Елисавета и Йоан Кръстител и 24 където след убийстовто му избират нов 
първосвещеник. Интересно е, че в друго апокрифно евангелие – това на Псевдо-Матей, което иначе 
е много подобно на П  рото  евангелието на   Яков   свещеника описан в същата случка е Авиатар (виж 
гл. 8).
23 Все пак Самуил 1 говори за посвещаването на дете в храма където то да служи за цял живот. 
Освен това от Лука 1 знаем, че Анна, след смъртта на съпруга си, е живяла в храма до смъртта си  
въпреки че там е нямало жилищни помещения. Освен това самото евангелие може би не описва 
случката като обикновена – когато достига 12 години свещениците се чудят какво да правят. Ако е 
имало практика девствени  момичета  да  се  посвещават  в  храма би  трябвало  да има  някакъв 
установен механизъм за излизан от затруднението. Виж също гл. 11 където свещениците търсят 
девици за завесата – ако е имало  постоянно живеещи такива в храма е нямало  нужда  да търсят 
такива. 
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традиция да се женят млади посветени на Бога момичета за възрастни 
мъже,  след  навършване  на  определена  възраст,  за  да  се  запази 
двествеността им. Още по-невероятно звучи влизането на някой освен 
първосвещеник в пресвятото място – нещо, което законът изрично е 
забранявал (Евр. 9:7). Да се смята, че Мария наистина е влизала и дори 
живяла там  хранена  от  ангели  е  много  съмнително24.  Нито  пък  е 
възможно  Йосиф  да  е  бил  подлаган  на  ритуала  с  “горчива  вода,” 
прилаган единствено за жени25.  Според Матей 1:18 архангел Гавраил 
посещава Мария и тя забременява преди да се омъжи за Йосиф. Според 
Протоевангелието  обаче  това  се  случва  едва  4  години  по-късно26. 
Накрая, не само, че пътят между Назарет и Витлеем не е пустия, както 
казва прото-Яков (гл. 17), а едно от най-плодородните места в Израел27, 
но  и  самият  разказа  за  раждането  на  Христос  противоречи  на 
библейското  описание  –  Христос  се  ражда  не  във  Витлеем,  а  “на 
половината път” (гл. 18), а останалите детайли също не съответстват на 
реконструкцията предлагана от повечето учени-библеисти28. 

24 Изглежда в началото на прото  евангелието   свещеника я поставя не в светая светих, а на „третото 
стъпало на олтара” (гл. 8). Тогава тя е била в двора на свещениците при олтара за всеизгарения. Там 
са можели да влизат жени (Изх. 38:8). Все пак виж гл. 9, 14 и 16 където ясно се казва, че тя е била в 
пресвятото място и че е яла ангелска храна, слушала е ангелско пеене и е танцувала пред ангели. 
Виж освен това и Омилия 53 на Григорий Палама.
25 Виж Числа 5 и ср. с Протоевангелие 16. Виж обаче коментарът на Бевърли Робъртс Гевента, която 
каззва, че в Мишна, писана около век след Протоевангелието има кратко и неясно твърдение, че 
мъж-прелюбодеец също може да бъде повреден от горчива вода заедно с жената (Sotah 5.1); Beverly 
Roberts Geventa, Mary, glimpses of the mother of Jesus, 123. От текста обаче не става ясно (1) дали се 
има в предвид нейният собствен мъж, който инициира процедурата или мъжът, с когото жената е  
извършила прелюбодейство. Но дори да става дума за собствения й мъж по-вероятното значение би 
било, не че той може аналогично да бъде изпитан чрез горчивата вода, а че изпитанието няма да  
действа ако самият той е извършил прелюбодейство (виж  Tal Ilan, Jewish women in Greko-Roman 
Palestine: text and studies in ancient Judaism, Tubingen, Germany, 2006, стр.  138)
26 Мария напуска храма когато е на 12 години и тогава  се  омъжва за Йосиф (гл.  9-10).  Когато  
известието на ангела достига до нея тя вече е женена, но все още не е бременна (гл. 12). Исус се 
ражда, когато тя е на 16 години (гл. 13).

27
 Виж Kenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels, IVP 
Academic, 2008, cp. 1.

28 Bailey, цит. Съч., гл. 1, виж също Ben Witherington III, New Testament History A Narrative Account, 
Baker Academic, 2001, cp. 2.  На български една преработена версия може да се намери  ТУК. От 
Протоевангелието  на  Яков идва  разпространената  днес  рождествена  традиция  да  се  описва 
раждането на Исус в пещера. Това обикновено се съчетава с евангелския разказ, че в пещерата се е 
намизрал оборът, за който той говори, но то просто не съответства на апокрифния текст. Друго 
вероятно разминаване е евангелското описание на Мария като бедна (ср. Лука 2:24 с Левит 12:8) с  
информацията  за  голямото  богатство  на  нейняи  баща  (на  когото  тя  е  единствено  дете)  според 
Протоевангелието  (гл.  1).   Трето  противоречие  е  времето  на  бремеността  на  Мария.  Според 
евангелистите това става преди нейния брак с Йосиф, а според протоевангелието 4 години след това 
(Мария е дадена за жена на Йосиф, когато е на 12, а забременява на 16). 
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Става ясно, че авторът на Протоевангелието на Яков очевидно не е от 
Палестина и не познава  добре  еврейските обичаи и география.  Това 
хвърля  сериозно  съмнение  върху  достоверността  на  трaдицията 
запазена в него. Разбира се, тя не може напълно да се отхвърли като 
изцяло измислена, но в същото време няма начин да се потвърди на 
практика никоя част от нея, докато основания за обратното ни дава в 
изобилие самият текст. Ето защо е необходимо да бъдем предпазливи 
когато се позоваваме на него като на източник на ибформация. 
В  православната  църква  П  рото  евангелието   на  Яков   се  ползва  със 
значителен  авторитет –  то дава  имената  на  родителите на Мария за 
иконографията  както  и  детайли  за  празници  като  раждането, 
въвеждането й в храма (21 Ноември) и влизането в пресвятото място. 
Все  пак  дори  някои  православни  автори  се  изказват  въздържано 
относно  историческата  достоверност  на  тези  празници.  Например 
Томас  Хопко  казва доста  ясно:  „Фактът,  че  няма  библейско 
потвърждение за празника на раждането на Мария е без значение за 
същността на празника. Дори ако действителното събитие така както е 
празнувано  от  църквата  е  под  въпрос  от  историческа  гледна  точка 
неговото  божествено  значение  “за  нас  и  за  нашето  спасение”  е 
очевидно. Че един роден от човешка плът и кръв трябва да е духовно 
способен да бъде майка на Бога и че самата тя трябва да се роди на 
света  от  родители,  които  да  са  духовно  способни  да  бъдат  нейни 
родители29.” 
Спорове  в  ранната  църква и  утвърждаване  на  учението  за 
приснодевството30

Освен  вече  разгледаните  източници  най-ранният  запазен  текст  в 
подкрепа на  приснодевството на Мария принадлежи на Ориген (185-
254). В своя коментар на евангелието на Матей 10.17 той пише:  "Но 
някои  казват,  основавайки  се  на  традицията  в  Евангелието  според 
Петър, както то се нарича, или “Книгата на Яков,” че братята на Исус 
са били синове на Йосиф от предишната му жена, за която той бил 
женен преди Мария. Тези, които твърдят това желаят да запазят честта 
на  Мария  в  девството  й  до  края,  така  че  нейното  тяло,  което  било 
определено  за  служение  на  Словото,  което  казва:  “Светия  Дух  ще 
дойде върху ти и славата на Всевишния ще те осени”, да може да не 
29 За съжаление не успях да достигна до оригиналното съчинение или проповед на автора. Циатът  
тук  е  от  следния  адрес:  http://www.monachos.net/forum/showthread.php?6853-Protevangelium-of-St-
James

30
 Една добра статия накратко разглеждаща въпроса е  Douglas  Gilliland,  Is the Dogma of the 
Perpetual Virginity of Mary Based on a     Bibliographical Ghost?   
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познава сношение с  мъж след като небесната  слава  я  осенила.  И аз 
смятам, че е в съответствие с разума Исус да бъде първият плод на 
въздържание  сред  мъжете  както и  Мария сред жените;  понеже не  е 
благочестиво  да  приписваме  на  друга  освен  на  нея  първия  плод  на 
девствеността.”   
Свидетелството на Ориген е много интересно по няколко причини. От 
една  страна  той  казва  откъде  идва  традицията  да  се  приписва 
приснодевство на  Мария  –  апокрифни  съчинения  като 
Протоевангелието на Яков и Евангелието на Петър. От друга той дава 
ясно да се разбере, (1) че това не е догматически утвърден въпрос (2) че 
изводът му е изцяло на рационална основа (3) не споменава апостолка 
традиция (4) че има хора, които са на различно мнение без да отправя 
каквото и да е обвинение към тях. По начина, по който пише можем да 
заключим, че Ориген изказва мнение по един не съвсем ясен въпрос, по 
който в църквата има различни мнения31. 
Това  са  единствените  положителни  свидетелства,  които  имаме  от  2 
век32. 
Отново  през  2  век,  приблизително  по  същото  време  когато  Ориген 
изказва  мнение в  подкрепа на  приснодевството,  Тертулиан (ок.  155- 
ок.230) заема противната позиция33. От една страна докато утвърждава 
девственото  зачатие  той  отрича,  че  Мария  е  останала  девица  след 
раждането на Христос (За плътта на Христос, 23). Но това, което е по-
важно е, че той е смятал, че братята на Христос са действителни братя, 
носещи една кръв с Него. В същото съчинение “За плътта на Христос” 
гл. 7 той пише: “Все пак когато става въпрос за раждането всеки, който 
го отхвърля високомерно утвърждавайки истината за плътта на Исус, 
отрича, че се е родил защото Самият Той е казал: „Коя е майка Ми и 
братята  Ми?”  Нека  Апелес  чуе  отговора,  който  вече  дадохме  на 
Маркион в трактата където се позоваваме на собственото му евангелие, 
защото е необходимо да се разгледа смисъла на това изказване. Първо, 
никой  не  би  Го  предупредил,  че  майка  Му  и  братята  Му  са  пред 

31 Самият Ориген е бил толкова твърд  защитник на предимствата на девствеността, че в края на 
краищата сам скопил себе си – практика по-късно официално осъдена от църквата. 
32 Понякога се ползва и един текст приписван на на Игнатий Богоносец:  Той е от неговото  първо 
писмо към апостол Йоан, за което е сигурно,  че не е автентично и че датира от доста по-късен 
период.
33 В подкрепа на това се представят някои текстове от различни негови съчинения: De Monogamia, 
8:1-2., Adversus Marcionem 4.19; De Carn Christ. 7 и 23, De Virgintas Velandis, 6.6. Някои твърдят, че 
те не показват напълно сигурно, че Тертулиан отрича вседевството на Мария след раждането на 
Христос, но повечето учени смятат, че това е така. По подобен начин в своят отговор до Хелвидий 
(Against  Helvidius)  Йероним  изглежда  също  приема  това  виждане  за  Тертулиан  казвайки:  "За 
Тертулиан аз няма да кажа нищо повече освен, че той не принадлежи на Църквата.”

http://www.christian-books.hit.bg/knigi/001tertulian/tertulian03_flas.htm
http://www.christian-books.hit.bg/knigi/001tertulian/tertulian03_flas.htm
http://www.newadvent.org/fathers/3007.htm
http://www.christian-books.hit.bg/knigi/001tertulian/tertulian02_dev.htm
http://www.christian-books.hit.bg/knigi/001tertulian/tertulian03_flas.htm
http://www.newadvent.org/fathers/0312.htm
http://www.newadvent.org/fathers/0406.htm
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.v.xx.i.html
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.v.xx.i.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mgud6Pq3FEsJ:www.kroraina.com/knigi/bg_ap/dp_21.html+&cd=9&hl=bg&ct=clnk


вратата, без да е сигурен, че Той има майка и братя. Освен това, този, 
който Му е съобщил за тях, е знаел, че са те, защото ги е познавал или 
защото  те  сами  са  казали  кои  са.  Ето  как,  без  съмнение,  ереста  е 
заличила  тази  част  от  евангелието,  така  че  тези,  които  слушаха 
учението  на  Христос  казваха,  че  познават  много  добре  дърводелеца 
Йосиф,  който  минаваше  за  Негов  баща,  майка  Му  Мария,  както  и 
братята и сестрите Му. Можеш да кажеш, че те просто Го изкушаваха, 
говорейки  Му  за  майка  и  братя,  които  Той  всъщност  нямаше. 
Писанията  не  казват  нищо  за  това,  въпреки  че  те  винаги  ни 
предупреждават, когато някой се опитваше да Го изкушава. Казано е: 
„Ето един законоучител се изправи да Го изкушава.” (Лука 10:25) На 
друго място: „Дойдоха при Него фарисеите да Го изкушават.” Какво е 
пречело и в този случай да бъде посочено, че съобщавайки Му за майка 
Му и братята Му, са имали за цел да Го изкушават? Не приемам това, 
което  ти  градиш  върху  твоя  основа,  извън  Писанията.  Освен  това 
трябва да има смисъл в това, с което искат да го изкушават. Защо? За да 
разберат дали е роден или не? Разбира се, ако с отговора Си е отрекъл 
това,  думите  на  този,  който  Го  е  изкушавал,  биха  Го  провокирали 
преди  това.  Никое  изкушение  обаче  не  възниква  така  внезапно,  без 
преди  това  да  е  имало  някакъв  въпрос,  който  внасяйки  съмнение, 
събужда изкушение и изисква изясняване. Всъщност, ако раждането на 
Христос никога не е поставяно под съмнение, защо да мислим, че ще 
искат да го изкушават за да научат нещо, което никога не са поставяли 
под  въпрос?  Бихме  добавили,  че  дори  да  са  имали  за  цел  да  Го 
изкушават относно раждането, нямаше да го направят по този начин – 
съобщавайки Му за Негови близки, които може и да не е имал, дори 
приемайки,  че  може да  е  роден.  Ние всички се  раждаме,  не  всички 
обаче имаме майка и братя. Христос би могъл да има по-скоро баща, 
отколкото  майка,  или  чичовци  вместо  братя.  Затова  е  по-малко 
възможно  да  Го  изкушават  относно  раждането  Му,  защото  то  е 
възможно и без да е имал майка и братя. По-правдоподобно е, ако са 
били  сигурни  в  съществуването  на  майка  Му  и  братята  Му,  да  са 
поискали  да  Го  изпитват  по-скоро  относно  Неговата  божественост. 
Така са искали да разберат дали както се намира вътре в стаята, знае 
какво се случва навън, изпитвайки Го по този начин чрез лъжата за 
Неговите  близки,  чакащи  пред  вратата.  Ето  кое  разрушава  всяко 
съществуване  на  подобно изкушение.  Не  е  ли  възможно за  тези,  за 
които бяха съобщили, че стоят пред вратата да не са там и Исус да е 
знаел предварително за това – било поради здравословно състояние, 
друга заетост или пътуване. Никой няма да изкушава друг, ако срамът 



ще падне върху самия него. Тъй като подобно изкушение няма никакъв 
смисъл, съобщението, че дошлите са наистина майка Му и братята Му 
се открива с цялата си простота и истина. Но защо да отрича в този 
момент, че има майка и братя? Това трябва да разбере дори Апелес. 
„Братята  на  Господ  не  повярваха  в  Него.”  Така  свидетелства 
Евангелието написано и публикувано преди Маркион. Той не каза, че 
майка Му е близо до Него, докато Марта и другите Марии Го следваха 
по стъпките Му. Тук се проявява неверието на близките Му. Докато 
Той  проповядваше  пътя  на  живота,  Божието  царство  и  изцеряваше 
немощите  и  недъзите  на  тялото  и  душата,  непознати  Го  следваха  с 
поглед, а най-близките Му отсъстваха. Накрая те дойдоха, но останаха 
навън, без да се интересуват какво става вътре. Той дори не очакваше 
от тях нещо по-важно от това, с което се занимаваше тогава. Те искаха 
само да го прекъснат и отклонят от едно толкова важно дело. Кажи ми 
Апелес, или ти Маркион докато се развличаш или пристрастяваш към 
някой  смешник  и  лицемер  или  кочияш  на  колесница  и  някой  те 
прекъсне с подобно съобщение, дали няма да извикаш „Коя е майка ми 
и кои са братята ми?” Христос, който проповядваше и изявяваше Бога 
изпълнявайки  пророците  и  закона  и  разпръскваше  многовековната 
тъмнина,  нямаше  ли  право  да  отговори  така,  било  за  да  огласи 
неверието на тези отвън, било за да се отърве от досаждането на тези, 
които  смущаваха  делото  Му.  Още  повече,  ако  е  искал  да  отрече 
раждането Си, би избрал друго място, друго време и други думи, а не 
такива, каквито би отправил всеки, който има майка и братя. В момент 
на негодувание, можеш по-скоро да ги укориш, а не да се отречеш от 
тях. Накрая Той ги замени с други, като даде ясно да се разбере в какъв 
смисъл  ги  предпочита  и  издига  по-високо  от  първите.  Те  слушаха 
думите Му. Един и същ беше мотивът, поради който Той осиновяваше 
тези, които се привързваха към Него и се отказваше от другите, които 
стояха  далеч. Нашият  Господ  имаше  навик  да  върши  това,  което 
проповядва. Какво биха си помислили за Него, ако сам проповядвайки, 
че не бива да ценим майка си и братята си повече от Божието Слово, 
беше изоставил Словото щом Му съобщиха за тях? Това означава, че 
Той отхвърли роднините Си по същия начин, по който ни учи да се 
отричаме от тях заради Божието дело. Всъщност тук има и друг символ 
– отсъстващата майка е образ на Синагогата, а невярващите братя са 
юдеите.  В  тяхно  лице  Израел  оставаше  „отвън”.  Обратно,  новите 
ученици,  които  слушаха  вътре  в  къщата,  които  вярваха  и  се 
привързваха  към  Христос,  представляваха  църквата  като 
предпочитаната майка и достойните братя. Той ги призова, отказвайки 



се от родството на плътта. В същия смисъл отговори на възклицанието: 
„Той не се отрече от утробата, която беше Го носила и от гърдите, от 
които беше сукал; Той обяви за далеч по-щастливи тези, които слушат 
Божието слово.” (Лука 11:27-28)” 
Контекста  на  този  дълъг  пасаж  е  свързан  с  желанието  да  се  даде 
аргумент в защита на действителното раждане на Христос в плът, което 
е било отричано от някои еретици-гностици. Тертулиан намира такъв 
аргумент в евангелското споменаване на майка и братя на Христос. В 
началото на текста той ясно казва,  че те не може да са други освен 
истински,  действителни  майка  и  братя.  В  края  използва  израза 
“роднини по плът,” за да подчертае още повече своята идея. При това 
положение той едва ли би могъл да смята братята на Исус за нещо по-
различно от деца на Мария и Йосиф – в противен случай собственият 
му аргумент би станал до голяма степен безсмислен34.  
Единственото свидетелство,  което имаме от 3 век е това на Иполит, 
който пише следното: „Но благочестивта изповед на вярващия относно 
нашето спасение е следната....Създателят на всичко свързал със Себе 
Си разумна душа и сетивно тяло от пресветата Мария, приснодева, чрез 
неосквернено  зачатие,  без  промяна  и  станал  човек  по  природа,  но 
разделен от нечестието; същият бил съвършен Бог и съвършен човек; 
същият бил шпо природа едновремено съвършен Бог и човек 35.” 
През  4  век  приснодевствто намира  много  по-широка  подкрепа.  На 
практика то е подкрепяно от всички църковни отци, които се изказват 
по въпроса: - Атанасий Александрийски, Епифаний Кипърски, Иларий 
от  Поитиерс,  Дидим слепеца,  Амброзий  Медиоолански,  Иероним 
Блажени, Йоан Златоуст, Августин Блажени, Григорий Нисийски и т.н. 
Все пак от начина, по който мнозина от тях изказват своето виждане 
става ясно, че в църквата има хора, които не го споделят. Това може да 
се види в Коментара на ев. от Матей 1.4 от Иларий (ок 300-ок. 368). “И 
все пак някои много развалени хора вземат от това причина за своето 
виждане,  че  е  имало  много  братя  на  нашия  Господ  като  част  от 
традицията.  Ако  е  имало  синове  на  Мария,  които  не  са  били  от 
предишен брак на Йосиф Мария никога не би била предадена на Йоан 
като негова майка по време на страданията нито пък Господ би казал на 
двамата: “Жено, ето сина ти” и на Йоан “Ето, майка ти” освен вероятно 

34 Без значение дали виждаме братята на Исус като негови братовчеди или като доведени братя от 
предишен брак на Йосиф те по никакъв начин не биха могли да бъдат негови кръвни роднини 
доказващи по този начин, че той действително се е родил в плът. Единствената възможност е те да 
бъдат негови истински, кръвни братя, деца на Йосиф и Мария.
35 Against Beron and Helix  , Frag VIII  . Отново, той я нарича “скиния без опетняване и поквара” (Ontt. 
in illud, Dominus pascit me)
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ако Той не е оставял синовната любов на ученика, за да утеши тази, 
която оставала сама.” Амброзиастер (между  366  и 384) коментирайки 
Гал. 1:19 пише: “Господ е наречен брат на Яков и на останалите по 
същия начин,  по който е  наречен и  син на  Йосиф. Понеже някои в 
пристъп на лудост нечестиво твърдят и настояват, че те били истински 
братя  на Господа,  деца на  Мария,  позволявайки в същото време,  че 
Йосиф, макар и да не Негов истински баща, все пак е наречен така. 
Понеже ако те бяха негови истински братя, тогава Йосиф би бил Негов 
истински баща; понеже този, който нарекъл Йосиф Негов баща също 
така  нарекъл и  Яков  и  останалите Негови  братя36.”  Василий Велики 
също  говори  по-начин,  който  загатва,  че  познава  друго  виждане: 
“Девството  е  било  необходимо  само  до  служението  на  делото  на 
изкуплението.  Какво е  станало после е  несъществено  за  тайната  (на 
изкуплението), но ние, които приемаме Христа, не можем да слушаме, 
че  Богородица  изведнъж  е  престанала  да  бъде  дева,  при  все  това 
смятаме приведените свидетелства за достатъчни37”.
Отново през 4 век в Рим се разгаря спор между човек на име Хелвидий, 
който защитава виждането, че макар Христос да е заченат непорочно 
след това бракът между Мария и Йосиф е бил консумиран, в резултат 
на което се появяват споменатите в евангелията братя на Исус. Ние не 
знаем  нищо  за  Хелвидий  освен,  че  около  380  година  е  написал 
недостигнало  до  нас  съчинение,  в  което  излага  писмено  своите 
виждания  и  че  очевидно  е  имал  привърженици.  През  382  или  383 
Йероним (347–420), по това време все още млад човек, който по това 
време  също  се  намира  в  Рим,  отговаря  със  своята  книга Срещу 
Хелвидий,  в която изказва виждането, че братята на Исус са негови 
братовчеди и по този начин не само Мария е дева за цял живот, но и 
Йосиф. 
Така на практика се оформят 3 виждания:
(1) Братята на Исус са Негови истински, кръвни братя, деца на Мария и 
Йосиф подкрепяна от Тертулиан, Хелвидий и може би от Викторин38, 

36 Желанието  на  аргумента  очевидно  е  да  се  защити  девственото  зачатие  на  Исус  и  Неговата  
божественост. Все пак в по-различния контекст на нашата дискусия е очевидно, че той е слаб. 
37 Hom. In Sanct. Christ. Gen. 2. Василий продължава като се позовава на неуточнено апокрифно 
съчинение описващо убийството на Захарий от евреите понеже свидетелствувал  за девството на 
Мария. Това силно напомня Протоевангелието на Яков 23-24 и може би тези апокрифни книги са 
оформили  неговиате  виждания.  Влиянието  на  ранните  апокрифи  твърде  вероятно  може  да  се 
проследи  и  в  редица  други  отци.  За  познаване  на  противното  виждане  свидетелствуват  също 
Епифаний Кипърски, Августин, Амброзий и папа Сирикий. 
38 Викторин  от  Петау  (?-303  или 304). Хелвидий  се  позовава  на  неговия  авторитет  в  своето 
съчинение,  но  Йероним  отрича  това.  Съчинението,  в  което  Викторин  говори  по  въпроса  не  е 
достигнало до нас, така че не можем да кажем със сигурност, кой от двамата е прав. 

http://www.newadvent.org/fathers/3007.htm
http://www.newadvent.org/fathers/3007.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mgud6Pq3FEsJ:www.kroraina.com/knigi/bg_ap/dp_21.html+&cd=9&hl=bg&ct=clnk


Хагезип39 и  Йосиф  Флавий40,  макар  свидетелството  на  последните 
трима да не е по никакъв начин сигурно.
(2) Те са Негови братовчеди – Йероним, Августин и повечето западни 
богослови след него41.
(3) Те са деца на Йосиф от предишен брак – Протоеванагелие от Яков, 
Ориген,  Климент  Александрийски,  Григорий  Нисийски,  Епифаний 
Кипърски, Кирил Александрийски, Амброзий, Иларий и Амброзиастър. 
Източните  служби  разграничават  Яков  Алфеев  от  Яков  брата 
Господен42.
Йоан Златоуст говори донякъде противоречиво – в ранните си творби 
защитава (2) докато в някои по-късни (напр. в коментара на Галатаяни 
където говорейки за 1:19 нарича Яков син на Клеопа) преминава към 
(3).  Теофилакт  Български  прави  интересен  опит  да  съчетае  двете 
теории. Според него Яков е син на Йосиф от левиратски брак с жената 
на Клеопа, неговият брат, който е умрял бездетен43.   
Така  става  ясно,  че  макар  виждането  за  приснодевствто да  се 
утвърждава  повсеместно  и  на  изток  и  на  запад  все  пак  липсват 
убедителни  свидетелства  за  неговото  древно  приемане  и  то  е  било 
спорно виждане чак до края на 4 век.
Догматични статут на приснодевството
В допълнение към свидетелствата  на ранните църковни отци думата 
проснодева се появява в документите на няколко събора.  
Третият вселенски събор в Ефес (431), който постановява и почитането 
на Мария като Богородица казва: "Съгласно с преданието, да се почита 
и проповядва нашият Господ Иисус Христос в едно лице, а пречистата 
и  приснодевствена Негова Майка да се нарича в собствен и истинен 
смисъл Богородица."
Петият вселенски  събор  в  Константинопол (553)  споменава  израза 
няколко пъти:  “Ако някой не  изповядва,  че  Божието Слово има две 
раждания, едното от цялата вечност от Отца; извън времето и без тяло; 
второто  в  последните  дни,  слизайки  от  небето  и  ставайки  плът  от 
святата и славна Мария, Богородица и принсодева и раждайки се от 
нея:  нека  да  бъде  анатема.” И  отново:  “Ако  някой  нарича  светата 

39 Неговото свидетелство, запазени във фрагменти от Евсевий ще бъде разгледано по-нататък. От 
това, с което разполагаме не може да се каже кое виждане приема той. Самият Евсевий приема 
виждането на Епифаний, но, разбира се, възможно е Хагезип да не се е изразил ясно или Евесевий 
да не приема безкритично всичко, което намира. 
40 Древности, кн. 20. За свидетелството на Йосиф споменават още Ориген и Йероним, но не можем 
да кажем със сигурност в какъв смисъл той използва думата “брат”. 
41 Без Амброзий, Иларий и Амброзиастър. 
42 Гръцките, сирийските и коптските календари имат отделен ден за всеки от тях
43 Виж анализа на различните личности на име Яков по-долу
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преславна  приснодева Мария "Богородица"  коварно и  не  в  собствен 
смисъл или пък я нарича "Човекородица" и "Христородица", като че ли 
Христос не е бил Бог, а не я изповядва в собствен и истинен смисъл 
като Богородица, за такъв да бъде анатема!" И отново: „Ако някой не 
нарича с истинско признание, а само лъжливо, святата и приснодева 
Богородица  или  я  нарича  така  единствено  в  относителен  смисъл, 
вярвайки,  че  тя  е  родила  само един  обикновен  човек  и  че  Божието 
Слово не се е въплътило от нея, но че въплъщението на Божието Слово 
е станало единствено от факта, че То се е обединило с човека, родил се 
(от нея); ако той клевети светия халкедонски събор като че ли той е 
постановил, че Девицата е Богородица единствено в нечестивия смисъл 
на Теодор; или ако някой я нарича човекородица (ἀνθρωποτόκον)  или 
христородица  (Χριστοτόκον),  като  че  ли  тя  не  е  Богородица  понеже 
Боижето Слово, Което преди всички векове е било родено от Отца в 
последните дни е станало плът и се е родило от нея и ако някой не 
изповядва, че в този смисъл светия събор на Халкедон я изповядва за 
Богородица; нека да бъде анатема.” 
Шeстият вселенски събор  в  Константинопол  (680-681)  казва: 
"Изложеното  ...  учение  запечатваме  със  съгласието  си,  като 
проповядваме единия Христос, въплътилия се Син Божи. И безсеменно 
родилата  Го  приснодева изповядваме  действително  и  истинно  като 
Богородица."
Накрая Латеранския (поместен) събор от 649 постановява: “Ако някой 
не изповядва, в съгласие със светите отци, истински и точно, че святата 
Мария приснодева и непорочна,  е  Богородица,  защото в последното 
време тя е заченала наистина без човешко семе от Светия Дух, Самият 
Бог Слово, който реди всички векове е роден от Бог Отец и Го е родила 
без  поквара  като  нейната  девственост  еднакво  неповредена  след 
раждането44, нека да бъде осъден.”  
Очевидно е, че редица събори, поместни и вселенски, използват думата 
приснодева в своите постановления. Въпросът, който възниква от това 
е  можем  ли  да  считаме,  че  учението  за  вседевството на  Мария  е 
постановено за догма? 

44 Изразът “девственост еднакво неповредена след раждането” по всяка вероятност следва да се 
разглежда не като обяснение, че Мария е останала дева завинаги (макар без съмнение авторите на 
текста  да  са  вярвали  в  това),  а  във  връзка  с  установяване  на  нейната  физическо  състояние  на 
девственост непосредствено след процеса на раждане, през който тя е преминала. Свидетелство за 
това виждане намираме още в Протоевангелието на Яков, но също така и в други ранни източници 
като напр. Климент Александрийски (Стромати 7.16). Това виждане е било нападнато и отречено от 
Тертулиан (За плътта на Христос 23). 
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Няма съмнение, че участниците съставяли определенията и подписали 
актовете на съборите са изразявали своята вяра с думата  приснодева. 
От друга страна нито едно от тези постановления не е свързано per se  с 
въпроса за  приснодевството. Те не го разглеждат, не го обсъждат, не 
го приемат или отхвърлят и нямат за цел да го изведат на нивото на 
догма.  Това,  което  се  определя  за  догма  винаги  е  христологията  – 
непорочното зачатие на Христос, Неговото въплъщение, раждането на 
истинския Бог (а не само на човека) от дева Мария,  но не и самото 
приснодевство. Нито пък някой събор някога произнася анатема срещу 
тези,  които  не  вярват  в  него.  Ето  защо  според  нас  съборните 
постановления не целят и не определят приснодевството като догма и 
то  не  следва  да  се  разглежда  като  такава45. Да  припомним  отново 
думите на Василий Велики, които вече цитирахме: “Девството е било 
необходимо само до служението на делото на изкуплението. Какво е 
станало после е несъществено за тайната (на изкупленито)”
Към това трябва да добавим и още нещо. През историята на църквата е 
имало редица еретически  движения или отделни личности,  които са 
отричали  приснодевството на  Мария.  Когато  те  се  дискутират  и 
техните случаи се разглеждат това отричане се изтъква като обвинение 
срещу тях. Боносий, епископ на Сердика в Илария е бил съден на събор 
в  Капуа  през  391,  който  обаче  не  произнася  срещу  него  присъда. 
Въпросът  е  отнесен до митрополита на Солун Анисий и до другите 
епископи  в  Илирия,  които  го  осъждат.  По-късно  папа  Сирик  I 
потвърждава  присъдата  и  също  осъжда  виждането,  че  Мария  не  е 
останала  дева  завинаги46.  Боносий  обаче  не  е  бил  осъден  защото  е 
отричал  приснодевството,  а  заради отхърляне на божествеността  на 
Исус  Христос47 както  правили  и  неговите  последователи  формирали 
секта  продължила съществуването си и след смъртта  му. Подобен е 
случаят с Йовиниан и свързаните с него Ауксентий, Герминат, Феликс, 
Политин, Гениалий, Мартиан, Януарий и Ингений48. Той е бил монах, 

45 Аргумента,  че  само  по  себе  си  приснодевството не  е  догма,  но  понеже  е  използвано  в 
догматични, съборни постановления, където думите са изключително точно премерени то трябва да 
се приема със силата на догма според нас не е силен. Ако едно учение е постановено за догма то 
трябва да се приема както такава. И обратно ако не е догма само по себе си нямаме основание да 
виждаме неговият статут като догматичен.
46 "Вие  имате  добри  причини  да  бъдете  ужасени  от  мисълта,  че  друго  раждане  може  да  се  е 
извършило от същата девствена утроба, от която Христос е бил роден по плът. Понеже Господ Исус 
никога не би избрал да се роди от девица ако е знаел, че тя ще бъде толкова невъздържана, че да 
омърси със семе на човешко сношение рожденото място на Господното тяло, този двор на вечния 
цар (Letter to Bishop Anysius [A.D. 392]). В De instit. virg., 5.35 Амброзий говори за епископ обвинен 
в подобно светотатство като много вероятно има  в предвид точно Боносий.
47 виж ТУК
48 виж писмо   XlII   на Амброзий, 14  
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вероятно  от  Mилано,  осъден  на  събори  в  Рим  (390)  и  Милано (от 
Амброзий 391) заради атаката му срещу аскетизма и въздържаността. 
Йероним  пише  срещу  него  2  книги  (Adversus  Jovinianum ок.  392) 
наричайки  го  “християнския  Епикур.”  Очевидно  отричането  на 
приснодевството съвпада  чудесно  с  вижданията  на  Йовиниан49,  но 
неговото осъждане не е продиктувано единствено от него – то просто е 
един  елемент  от  едно  доста  по-широко  виждане довело  мнозина  до 
отказ от живот в целибат във време когато монашеската строгост се 
засилва.  Освен  това  възраженията  срещу  Йовиниан  и  неговите 
последователи  са  малко  по-различни  –  те  изглежда  са  твърдели,  че 
Мария раждайки Исус не е останала дева и че ако се твърди това се 
подкрепя  манихейското  виждане,  че  Исус  не  се  е  въплътил 
действително и е бил просто един фантом50. Всъщност това е основното 
възражение, а самата идея, че може след това да е имала други деца не 
предизвиква особена полемика в писмото на Амброзий51 (за разлика от 
другото виждане – че не е останала девствена при раждането). Евномий 
от Цизик,  който  през 4  в.  е  осъден  и  свален  от  епископство  е  бил 
евномиан  и  краен  ариан.  Нямаме  информация  Халвидий  да  е  бил 
обвинен в ерес. Йероним, макар по обичая си да използва доста остър 
език,  дори  не  намеква  за  прилагането  на  някакви  дисциплинарни 
мерки.  За  христологията  и  останалите  вярванията  на  т.нар. 
антидикомариани от Арабия (3-5 в.) ние не знаме почти нищо52.
На  практика  на  мен  не  ми е  известен  нито  един случай,  при  който 
някой  да  е  бил  осъден  единствено  по  причина  на  отричане  на 
вседевството на Мария. 
Преценка на трите основни виждания
Както  видяхме  още  в  древната  църква  се  появяват  3  виждания  за 
приснодевството на  Мария  и  за  значението  на  “братята  на  Исус” 
наричани според имената на най-изявените им защитници – съответно 
на Халвидий, Йероним и Епифаний53. От тях виждането на Йероним – 

49 Виж писмото на Събора в Милано до папа Сирик I, Ambrose, Ep. xlii
50 Пак там, 13-14 и Августин Contra Julian., 1.2. Августин пише цяла книга в тази връзка De bono 
conjugali (  За доборото на брака)   без да споменава името на Йовиниан. Той го споменава също така в 
своята книга De nuptiis et concupiscentia (За брака и конкуписценцията), гл.   38 [XXIII.]   както и в On 
Heresies, 82. 
51 Виж обаче писмото на папа Сирик I. 
52 Името  е  дадено  от  Епифаний Кипърски,  който пише срещу тях  едно интересно писмо.  Виж 
Епифаний, Contra Hæres., lxxviii, Августин, On heresies, 56, Ориген, Homilia in Lucam, III, 940. 
53 Тази част следва близко  Richard Baukham, Jude and the realtives of Jesus T&T clark international,  
2004. и  J. B.“Lightfood,  The epistle of st.  Paul to the Galations,  Zondervan,  1976, Dissertation 2:  the 
brothren of the Lord, 252-292. Доколкото зная Лайтфуд е първият, който им дава тези  наложили се 
доста широко названия.
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братята  на Исус са Негови братовчеди -  е  най-малко вероятно.  То е 
представяно както следва: 
(1) Братята на Исус, Яков и Йосия (Марк 6:3), са същите “Яков малкия 
и Йосия”, споменати като синове на Мария (Мт. 27:56; Марк 15:40), 
различна от дева Мария. Второто разграничаване на “Мария, майка на 
Яков и Йосия” от дева Мария е основателно – твърде невероятно е да 
смятаме, че евангелиста би нарекъл дева Мария по този начин, с цел 
слушателите  му  да  могат  да  разберат  нейната  идентичност 
разграничавайки  я  от  останалите  Марии.  Първото  обаче  е  твърде 
невероятно  допускане.  Първо,  Яков,  който  е  водач  на  църквата  в 
Ерусалим не би могъл да  бъде  наречен “малкия”  (виж Мк.  15:40)  в 
смисъл различен от физически ръст, но никъде не е казано, че той е бил 
нисък.  Нито  Матей,  нито  Лука,  нито  някой  неканоничен  текст 
използват  това  название  за  него.  Стандартния  начин,  по  който  се 
говори  за  него  е  “брата  Господен”  и  “праведния”.  Всъщност  много 
вероятно  е  Марк  да  използва  този  израз,  за  да  разграничи  “малкия 
Яков” от “Яков брата Господен” и дева Мария от “другата Мария.” 
Паралелните  текстове  (Матей  27:56  и  Лука  24:1054)  не  споменават 
думата  “малкия.”  И  макар,  че  просто  Яков,  без  по-нататъшно 
определение  се  отнася  обикновено  само  за  “Яков,  брата  Господен” 
(виж Деяния 12:17; 15:13; 21:18; 1 Кор. 15:7; Юда 1) в случая тук не се 
идентифицира той, а неговата майка. И тъй като тя не е дева Мария 
авторът очевидно е съзнавал, че има само една друга известна Мария, 
която има синове Яков и Йосиф и затова по-нататъшно уточнение на 
Яков просто не е необходимо. 
Второ, в сравнение с Яков Йосия е бил много по-незначителна фигура в 
ранната църква. Малко вероятно е Мария да бъде означена единствено 
с него като се пропусне Яков. А точно така се прави в Марк 15:47. Тя 
би трябвало винаги да е “майката на Яков” (както е в 16:1; Лука 24:10) 
или “майката на Яков и Йосия” (Матей 27:56; Мк. 15:40), но не и само 
“майката на Йосия” (Марк 15:47). Това показва, че двамата братя са 
били  до  голяма  степен  еднакво  известни  фигури.  Следователно 
вероятно  Марк  говори  за  друга  Мария  и  други  братя,  различна  от 
майката и братята на Исус. 
(2) Мария от Мт. 27:56 и Мк. 15:40 е същата Мария, наречена Мария 
Клеопова55 в Йоан 19:25. Понеже е почти сигурно, че не може да става 
дума за действителни сестри тъй като не е никак вероятно и двете да 
носят  едно  и  също  име  –  Мария  -  това  твърдение  понякога  се 

54 в Curetonian syriac стои Мария, дъщерята на Яков
55 Клеопа или Клопа, както се среща понякога, са две форми на едно и също име.  



преформулира  като  се  казва,  че  двете  не  са  родни  сестри,  но  са 
наречени така понеже Клеопа е брат на Йосиф, а Мария е негова жена. 
Дори и така обаче текста остава несигурен. Не само, че чисто текстово 
не можем да направим връзка между двете Марии, но и съвсем не е 
ясно дали той споменава 3 или за 4 жени т.е. дали Мария Клеопова е 
сестрата на Мария или сестрата на Мария е жена различна от Мария 
Клеопова56 – възможни са и двата прочита. Освен това не е ясно какво 
се  има  в  предвид  под  “Мария  Клеопова”  –  жената,  майката  или 
дъщерята на Клеопа/Клопа.
(3) Яков “малкия,” “братът Господен,” е същят човек като Яков син на 
Аллфей,  един  от  дванадесетте  апостоли.  Списъците  на  апостолите 
съдържат двама Яков – синът на Завидей и синът на Алфей. Освен това 
на други места се говори за Яков “брата Господен” и този Яков се 
нарича апостол (Гал. 1:19). Така двете фигури се идентифицират като 
една и съща – Яков, братът Господен и всъщност апостолът,  син на 
Алфей. На практика обаче Яков е много известно име и няма причина 
да насилваме от подобно съвпадение на имената извода, че непременно 
става  дума  за  една  и  съща  личност. Освен  това  имаме  апокрифни 
източници,  в  които  Яков  Алфеев  е  изрично  разграничен  от  Яков 
епископа57 (на Ерусалим58).
(4) Алфей и Клеопа/Клопа са една и съща личност. Тъй като се казва, 
че при кръста имаме Мария, майка на Яков и Йосия и освен това тя е 
идентифицирана като Мария Клеопова и за Яков се знае, че е син на 
Алфей то Алефей всъщност е друго име на Клеопа (Клопа). В подкрепа 
на това се изтъкват някои аргументи, че Клопа и Алфей са две форми 
на едно и също арамейско име, но това, макар и възможно е несигурно. 
(5) Симеон59,  вторият водач на църквата в Ерусалим, също е брат на 
Исус (в съответствие със списъка от Матей 13:33 и Марк 6:3) и апостол 
от дванадесетте. Наистина в Лука 6:15-16 трите имена – Яков, Симеон 
и Юда - се срещат непосредствено едно до друго в точно такъв ред. Но 
ако Яков и Юда са братя логично е Сименон също да бъде такъв – 
иначе Лука не би бил поставен между двама братя като външен човек. 
В списъците на другите евангелисти тримата също са заедно макар и в 
различен ред и макар че Юда се появява под различно име – Левий 
(Мт. 10:3) или Тадей60 (Мк. 3:18). В Йоан 14:22 той също се споменава 
като “Юда не Искариот.” Все пак не е особено вероятно на всички тези 
56 както е според сирийската Пешито. 
57 Яков брата на Исус става водач на църквата в Ерусалим и често е наричан нейният първи епископ. 
58 виж напр. Clementine Recognitions   1.59   (виж също коментарът на Lightfood, цит. sъч. стр. 276) и 
Апостолските постановления 6.12-14 ср. с 2.55; 7.46; 8.4.
59 Или Симон, еврейската форма на същото гръцко име, под която то понякога се появява. 
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места той да бъде споменаван по различен начин, но нито веднъж да не 
е  идентифициран  като  брат  на  Исус,  която  би  била  най-ясната  му 
характеристика (допълнителните описателни думи се добавят именно с 
цел личността да може да бъде разпозната и отличена от други носещи 
същото  име).  Освен  това  Евсевий,  позовавайки  се  на  Хагезип,  в 
Църковна история 4:22.4, ясно разграничава двамата наричайки Юда61 

и Яков братя на Исус, а Симеон, Негов братовчед: “Същият автор също 
описва  началото  на  ересите,  които  се  появили  по  негово  време  със 
следните думи: “И след като Яков праведния пострадал мъченически 
както станало и с Господа по същата причина, Симеон, син на чичото 
на Господа, Клопа бил избран за нов епископ. Всички го избрали за 
епископ понеже той бил братовчед на Господа62.” В  3.20.1 той пише: 
“От семейството на Господа все още били живи внуците на Юда, който 
бил брат по плът на Господа.” И  2.23.3-4 “Начинът, по който умрял 
Яков вече беше посочен в споменатите думи на Климент, който казва, 
че той бил хвърлен от покрива на храма и след това бил бит до смърт с 
тояги.  Но Хагезип,  който живял непосредствено след апостолите ни 
дава  най-точното описани в  петата  книга  на  своите  “Спомени”.  Той 
пише  следното:  “Яков,  брата  Господен,  наследил  управлението  на 
църквата  в  общение  с  апостолите.  Той  бил  наричан  праведния  от 
всички от времето на нашия Спасител до днес; понеже мнозина носели 
името Яков.”
(6) Понякога към теорията на Йероним се прави още едно допълнение 
- че апостол Юда също е брат на Исус. Подкрепа за това се търси в 
списъците с имената на апостолите според св. Лука (Лука 6:16; Деяния 
1:1363).  Но  името  Юда  също  се  среща  и  сред  четиримата  братя  на 
Господа (Мт. 13:55; Марк 6:3). Накрая в Юда 1 авторът на краткото 
послание също се представя като “брат Яковов” (1:1) като се смята, че 
става дума за Яков брата на Господа64. Така връзката в израза “Юда 
Яковов”  се  определя  като  връзка  между  братя.  От  друга  страна 
евангелиста определя само Яков син на Алфей, но не и Юда – логично 

60 виж  Lightfood,  стр.258  Точната  идентификация  на  трите  имена  не  е  лесна.  Допълнителна 
информация може да се види в Baukham, Jesus and the eyewitnesses.
61 Това, разбира се означава, че Юда споменат в Лука 15:15-16 и Йоан 14:22 е същата личност – 
Хагезип просто се обръща към списъците в марк 6:3 и Мат. 13:33. 
62 За критика на опита текста да се прочете в полза на теорията на Йероним виж Lightfood, 277
63 Текста на практика казва “Юда на Яков”, което не означава, че връзката между двамата е братска. 
Всъщност и на двете места в две ранни версии на сирийската Пешито и Тебаик стои “Юда, син на 
Яков”,  а други ранни версии например старата латинска и мемфиска го оставят неопределен (виж 
Lightfood, 263). Това показва неяснота в оригинала и неговото разбиране. Тази несигурност може да 
се види и в съвременните българкси преводи. 
64 Виж също вече цитираните текстове от Църквона история на Евсевий. 
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би било Яков син на Алфей и брат му Юда” или “Яков и Юда синовете 
на Алфей” (всъщност би трябвало евентуално да се добави и Симеон). 
Това може би е индикация, че трите личности (Яков, Юда и Симеон) не 
са  братя.  В  този  случай  само  Яков  е  син  на  Алфей  и  това  прави 
формата на текста напълно логична. 
В допълнение към всичко казано дотук теорията на Йероним се оказва 
изправена пред значителни допълнителни трудности.  Първо,  начина, 
по който Новия Завет използва думата “братя”. Разбира се, тя може да 
се използва и в по-широк смисъл от деца на една майка и един баща. 
Все пак не е никак вероятно тя последователно, винаги и от няколко 
различни  човека  да  бъде  предпочетена  пред  думата  братовчеди  в 
случая  с  виждането  на  Йероним.  Това  не  представлява  трудност  в 
случая с  другите  две  теории на Хелвидий и Епифаний.  (Във втория 
случай ако те са доведени братя на Господа от по-ранен брак на Йосиф 
не можем да очакваме да бъдат наричани по друг начин освен “братя”) 
Освен това Йосиф е наречен баща на Исус и то от самата Мария (Лука 
2:48; виж още 2:33,41,43). Второ, тази теория предполага, че двама или 
трима  от  братята  на  Исус  са  били в  числото  на  апостолите.  Това  е 
трудно да се допусне при положение, че Йоан 7:5 ясно казва, че братята 
му не вярват в Него не много време преди разпятието. Вярно е, че след 
възкресението за тях се казва,  че  са повярвали,  но дори и тогава те 
продължават  да  бъда  разграничaвани  от  дванадесетте  (виж  Деяния 
1:13-14).  Вярно  е  също,  че  Яков  е  наречен  апостол  (Гал.  1:19),  но 
думата в Новия Завет се използва доста по-широко отколкото само за 
дванадесетте.  Юда,  в  ст.  17  от  своето  послание,  изглежда  също 
изключва  себе  си  от  числото  на  апостолите65.  Трето,  В  евангелията 
братята на Исус винаги  се срещат с Мария и Йосиф и никога не са 
свързвани с Мария Клеопова и Клеопа (Алфей). Това едва ли би било 
така ако са му братовчеди. Освен това не може да се предполага, че 
Клопа (= Алфей, ако е така, а вероятно не е) е починал и те са били 
дадени на Йосиф и Мария. Според Йоан 19:25 и Лука 24:18 има голяма 
вероятност ние да можем да идентифицираме този Клеопа като все още 
жив  след  възкресението  на  Исус66.  В  този  случай  няма  нищо 
неприемливо, че той е баща на Симеон както свидетелствува Хагезип.

65 Йероним вижда тази трудност и казва, че Яков всъщност вярва. Той също така не идентифицира 
другите  двама братя с апостоли. Но възражението с Деяния 1 остава напълно валидно и в този 
случай. Може би за вярата на Яков още преди възкресението може да се настоява и на основата на  
апокрифното Евангелие според евреите (виж Lightfood, 274).
66 Единствената причина Лука да спомене името е понеже то е било добре известно на слушателите 
му.  По-късна християнска традиция нарича втория ученик по пътя към Емаус  Симеон и в този 
случай той би могъл да е синът на Клеопа (виж Baukham, Jude and the relatives of jesus, 18).  



В една разновидност на теорията на Йероним втората Мария се разделя 
от Мария Клеопова понеже според Йоан 19:25 става дума за 4, а не за 3 
жени като 2 от тях са свързани с дева Мария (а) едната е нейна сeстра, 
но  не  родна,  а  по  роднинска  линия  макар  и  различна  от  Мария 
Клеопова (б) Мария Клеопова е жена на Клеопа – брата на Йосиф и 
така също роднина на дева Мария и Йосиф. Тогава Симеон (синът на 
Мария Клеопова и втори водач на Еврусалим) също е роднина на Исус 
и негов “брат”. В този случай се предполага, че след смъртта на Мария 
майката на Йосия и Яков те са доведени в дома на Йосиф и Мария и 
така  отгледани като доведени братя.  Проблемът  с  нея  е,  че  това  не 
обяснява  защо всички  четирима братя  се  намират  заедно  в  дома  на 
Мария и Йосиф и Исус, а някои текстове ги представят точно по този 
начин. Ключовият елемент във всяка от разновидностите е свързването 
на Мария майка на Йосия и Яков малкия с майката на братята на Исус 
(Марк 15:40). Това обаче по никакъв начин не може да се направи със 
сигурност.  Всъщност  ако  не  можем  да  направим  подобна 
идентификация нямаме основание да гледаме на Симеон, втория водач 
на  Ерусалимската  църква,  като  на  брат  на  Исус.  Точно  такова  е 
свидетелството на Хагезип, което вече разгледахме. Това поставя под 
съмнение че Симеон е брат на Исус по същия начин както е Яков и 
накланя везните в полза на тезата, че Яков е действителен брат на Исус 
(било от същите родители било доведен) докато Симеон е роднина на 
Исус, но не действителен брат, а братовчед. 
Йероним вероятно е първият, който систематично излага виждането за 
братята като братовчеди на Исус67. Неговата цел е да представи не само 
Мария,  но и  Йосиф като девственик.  Самият той не  твърди,  че  има 
подкрепа за нея от древността, а я защитава единствено на рационална 
и богословска основа. Ако имаше авторитети, на които да се позове в 
своя подкрепа едва ли би пропуснал да го направи – както прави когато 
говори за девството на Мария позовавайки се на Игнатий, Поликарп, 
Ириней,  Юстин  и  др.  В  други  свои  съчинения  той  признава,  че  в 
църквата има различно виждане: “Някои смятат, че това са синове на 
Йосиф; по мое мнение, аз казах в книгата си срещу Хелвидий, че те са 
деца  на  сестрата  на  девата”  (de  Vir.  Illusr.,  2).  Освен  това  според 
Лайтфуд68, Йероним не поддържа своята теория последователно и в по-
късните етапи на живота си показва, че се чувства все по-малко убеден 
в нея69. 

67 Срещу Халвидий
68 Lightfood, стр. 159-161
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Последно,  през  2002  в  частна  колекция  в  Израел  вниманието  на 
научната  общност  привлича  каменна  погребална  кутия  съдържаща 
кости на починал човек с надпис: “Яков, син на Йосиф, брат на Исус.” 
Не е известно къде, кога и от кого точно е намерена. Собственикът на 
артефакта,  Одед  Голан,  е  обвинен  през  2003  във  фалшификация  на 
надписа,  но  обвинението  не  успява  да  докаже  това.  Нещо  повече 
водещи  експерти-палеографи  и  археолози  свидетелствуват  за 
автентичността на находката70. Разбира се, не можем да сме сигурни, че 
става  дума за  Яков,  Йосиф и Исус от  библейската  история (и трите 
имена  са  сред  най-популярните  през  1  век,  а  надписа  не  включва 
думите ”праведния” за Яков или “Месия” за Исус), но вероятността не 
е  никак малка.  Ако е  така  това  е  доказателство  за  погрешността  на 
теорията на Йероним.   
Заключението на Лайтфуд според нас е  съвсем обосновано:  “Ако не 
греша аз показах, че Йероним не настоява за традиционна подкрепа на 
своята теория и следователно доказателствата в нейна полза се търсят 
единствено в Писанието. Аз изследвах доказателствата от Писанието и 
изглежда изводът е, че макар тази хипотеза, допълнена от следващите 
автори, да представя някои забележителни съвпадения, все пак от друга 
страна тя е свързана с комбинация от трудности – много от които се 
появяват  от  самите  елементи  в  хипотезата,  които  водят  до  тези 
съвпадения  –  което  достатъчно  служи  за  баланс  на  тези  вторични 
аргументи в нейна подкрепа и на практика би трябвало да доведе до 
нейното  отхвърляне  ако  може  да  бъде  намерена  друга  хипотеза 
обременена с по-малко трудности71.” 
Много по-трудно е да решим коя от другите две теории е вярна – на 
Хелвидой или на Епифаний - дали става дума за действителни братя на 
Исус от Мария и Йосиф или за братя от предишен брак на Йосиф. Няма 
преки доказателства, че те са били истински деца на Йосиф и Мария72. 
Привежданите в подкрепа на това текстове не могат да бъдат смятани 
за убедителни.
69 Един стар аргумент за древността на теорията на Йероним е позоваването на бележка в полето на 
Bodlean  MS  2397,  която  е  предполагаемо  свидетелство  на  Папий.  За  напълно  обосновано 
отхвърляне  на  неговата  автентичност  виж  Lightfood,  273,  бележка  под  линия.  За  твърденията 
свързвани с името на Иполит от Порт, съвременник на Ориген, виж Lightfood, 282.
70 През  2012  имах  възможността  лично да  разговарям  с  проф.  Крейг  Евънс,  един  от  водещите 
експерти  в  областта,  който  сподели,  че  смята  за  практически  сигурно,  че  тя  е  истинска.  За 
допълнителна информация виж  Hershel  Shanks and Ben Witherington III,  The brother of Jesus: The 
dramatic story and meaning of the first archeological  limk to Jesus and His family,  HarperOne,  2003. 
Макар и на популярно ниво книгата е писана от специалисти. 
71 Lightfood, 264-5
72 За  една  по-аргументирана  библейска  обосновка  на  това  виж  Йероним,  Срещу  Хелвидий – 
неговите аргументи все още спокойно могат да се използват.
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(1) Матей 1:25  но не я познаваше докато тя роди [първородния си]  
син; и нарече го Исус. Строго погледната казва само какво е станало до 
този момент, но не и какво се е случило след това. 
(2) Лука 2:7 - И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли,  
защото нямаше място за тях в гостилницата. Отново това, че Исус е 
първороден не означава непременно, че е имала и други синове. Исус 
пак ще се остане първороден дори да е единствен син. Нито пък това се 
изисква от начина, по който евреите използват думата – в смисъл на 
“дете, което отваря утробата.”
(3) Това, че не се споменават други деца от предишен брак на Йосиф 
когато  се  ражда  Исус  не  означава,  че  не  е  имало  такива  –  просто 
евангелистите не се интересуват от тях в момента и ги пропускат.
Това,  разбира  се,  не  означава  и  че  те  говорят  за  някакъв  друг  вид 
родство. Няма причина да не смятаме естественото разбиране думата за 
най-вероятно73. Единственото възражение срещу това е, че имаме силна 
традиция,  която  говори  в  полза  на  виждането  за  доведени  братя  от 
предишен брак на Йосиф. Както видяхме поне три ранни източника 
свидетелствуват  за  нея  -  Протоевангели  e  то  на  Яков  ,  Евангелието  на 
Петър  и  Детското  евангелие  на  Тома74.  И  трите  датират  от  около 
средата на 2 век и според някои учени именно те са повлияли на ранни 
църковни отци като Климент Александрийски, Иполит, Ориген и след 
това на по-късните отци да приемат това виждане. И трите творби са от 
сирийски произход и е напълно възможно вижданията, които изразяват 
да се основават на още по-ранна традиция връщаща ни до началото на 
2 век или дори още по-рано75. Това може да предполага или че това е 
само местна традиция, която едва по-късно се разпространява на други 
места или че зад нея наистина стои някаква историческа истина.  Не 
можем да кажем кое от двете предположения е по-вероятно. Интересно 
е все пак, че тези истории имат сирийски, а не палестински произход – 
откъдето  биха  били  по-достоверни76.  Освен  това,  ако  е  имало 

73 Тук трябва да бъдем честни и към слабостта на аргументите на другата страна. Няма никакво 
основание  да  виждаме  в  Лука  1:34,38  някакъв  обет  за  девственост  от  страна  на  Мария. 
Споменаването на Исус като син на Мария, а не на Йосиф в Mарк 6:3 (нещо твърде необичайно за 
евреите) най-вероятно е намек за скритата обида от страна на съгражданите Му, които са били поне 
отчасти запознати с Неговото раждане и са намеквали, че е memzer т.е. незаконно роден. Липсата на 
братя споменати в Лука 2 при пътуването към Ерусалим не означава,  че е  нямало такива,  а  че  
авторът просто не се е интересувал от тях.   
74 Имаме и други апокрифни източници, които вероятно са повлияни от тези споменати по-горе като 
Евангелие на псевдо-Матей, Евангелие за родословието на Мария, Историята на Йосиф и др.
75 виж Baukham, Jude and the relatives of Jesus, 26-7
76 Baukham (стр. 28ff) се опитва да установи 3 възможни палестински източника – цитат на Седулий 
Скот, Втория апокалипсис на Яков от Наг Хамади и Hypomnemata (Спомени) на Хагезип, запазени 
като фрагменти в  Църковната история на Евсевий, макар да признава, че тяхната достоверност е 
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универсално разпространена и ясна традиция за  приснодевството на 
Мария защо се появяват две различни, а не едно единствено обяснения 
за  това  –  представени съответно  от  Йероним и Епифаний77?  Накрая 
Лайтфуд (който се  опира също на  Епифаний,  Йероним, Амброзий и 
Иларий, както и на мнозина по-съвременни автори) е убеден, че няма 
как в момента на смъртта Си (Йоан 19:26-27) Исус да поверява майка 
Си на Йоан при положение, че тя има поне четири живи сина, които 
според един от най-светите еврейски закони са задължени да се грижат 
за нея.  Нито пък факта,  че те са невярващи по това време премахва 
трудностите. Съвсем скоро те се обръщат, което Христос не може да не 
е  знаел.  Лайтфуд  продължава:  “Но  дори  когато  бъде  предложено 
следното обяснение какво очаква то да вярваме? Макар че само след 
няколко  дена  Исус  се  явява  на  един  от  тези  братя,  който  е 
предопределен  да  води  църквата-майка  в  Ерусалим  и  всички  по 
подобен  начин се  обръщат  към вяра  в  Христос;  все  пак  тя,  тяхната 
майка,  живееща в същия град и присъединяваща се към тях в общо 
поклонение(Деяия 1:14), е поверена на грижите на един външен човек, 
в  къщата  на  когото  тя  остава  оттогава  нататък78.”  Това  е  сериозен 
аргумент, но аз не виждам защо той да не може да се приложи с на 
практика еднаква сила и срещу виждането за природени братя, които са 
били отгледани в къщата на Мария,  живели години с нея и редовно 
споменавани заедно до самата смърт на Исус. Следователно, какъвто и 
да  е  бил  мотивът  на  Исус  да  повери  Своята  майка  на  Йоан,  аз  не 
виждам в това нищо по-фатално за виждането на Хелвидий отколкото 
за това на Епифаний.
Така спорът между двете теории остава до голяма степен неразрешен. 
Съвременни православни и протестантски виждания
Макар като учение приснодевството да е непоклатимо в православната 
традиция  богословите  се  изказват  до  известна  степен  колебливо 
относно неговия догматичен авторитет.  Г.  Флоровски започва своята 
статия  “Приснодева  Богородица79”  по  следния  начин:  “Цялото 
догматически учение на нашата църква може да бъде събрано в тези 
две  нейни  имена:  Богородица  и  Приснодева.  Двете  имат  съборно 

доста  съмнителна.  Лайтфуд  (стр 272)  също  се  опитва  да  проследи  теорията  на  Епифаний  до 
Палестина където не може да се каже, че е имало предпочитание на девството пред брачния живот, 
но отново се позовава на Хагезип, за когото не може да се каже нищо сигурно. 
77 Виж обаче аргумента по-горе за Йероним като първия изразяващ виждането за братята на Исус  
като Негови братовчеди. Все пак факта, че той може да развие подобно виждане както широкото 
разпространение, което то получава поставят някои важни въпроси. 
78 Lightfood,  272.  След  Лука  2  Йосиф  отсъства  от  библейския  текст  и  това  кара  мнозина   да 
предполагат, че той е починал по някое време рано в евангелската история.
79 Флоровски, Събрани съчинения, т.3, Творение и изкупление, София, 2008, стр. 217



признание,  и  авторитет  и  са  приети  от  цялата  вселенска  църква.” 
Очевидно  според  него  приснодевството е  догма  определена  чрез 
съборно определение. Калистос Уеър е по-сдържан в своето изказване. 
В  лекция    изнесена  през  февруари  2011  г.  пред  аудиторията  на   
Университета  „Норт  Парк",  Чикаго той  казва:  “На  практика  не 
съществува  официално  утвърдена  дефиниция  за  приснодевството  на 
Мария. Ние просто вярваме в това. В нашата богослужебна практика 
използваме названието „Приснодева" – на някои вселенски събори са 
употребявали названието Приснодева Мария, - но досега нямаме точно 
формулирана  дефиниция  за  това  убеждение  и  вложените  в  него 
предпоставки. То е просто част от вярата, която прогласяваме по целия 
свят. То е нещо, родено в душата на Църквата в хода на нейния живот – 
като вид дълбоко убеждение, което е плод на нашите молитви80.”  Тази 
недозиясненост на израза  приснодева като понятие се отбелязва и от 
Вл.  Лоски:  “Терминът  Приснодева  (άειπάρ  ενος),  който  срещаме  в 
решенията на Църквата от Петия вселенски събор насетне, никога не е 
бил специално дефиниран от употребявалите го събори81.” Накрая Йоан 
Майендроф  е  най-въздържан  и  вижда  въпроса  в  по-друга  светлина: 
“Единственото  догматическо  определение  за  Мария,  към  което 
византийската църква официално се придържа е решението на Ефеския 
събор,  което я  нарича  theotokos,  или “Богородица”.  Той  продължава 
като казва,  че то е “очевидно христологично,  а  не мариологично” И 
отново: “Така, мъдро запазвайки една скала на богословски ценности, 
която  винаги  отдава  предпочитание  на  основните фундаментални 
истини  на  Евангелието,  византийската  църква  се  въздържа  от 
налагането на догматическа формулировка по отношение на Мария, с 
изключение  на  това,  че  тя  е  истинска  и  действителна  Theotokos, 
“Богородица82”. С това се съгласява дори Вл. Лоски: “Наистина, ако се 
ограничим  до  фактите  от  догматиката  в  строг  смисъл  на думата  и 

80 Макар митрополитът ясно да заявява вяра в  приснодевството не е съвсем ясно как той вижда 
основата на тази вяра. Mного възможно e той да не я поставя като догмат утвърден чрез решение на 
събор, а  на основата  на вярата на църквата,  която е  разпознала и приела това макар и да не е 
намерила за нужно да го утвърди съборно. Че подобно виждане е допустимо за него става ясно от 
други негови изказвания. Например в своята статия “Скриващият и откриващият се Бог: пътят на 
апофатиката и различаването между същност и енергии” той заключава, че не въпроса трябва да се  
гледа като на догма, а не като теологумен, макар да няма санкция от страна на вселенски събор (виж 
Калистос  Уеър,  Тайната  на  човешката  личност:  исихастки  студии,  София,  2002,  стр.369).  Това, 
разбира се, повдига отново въпроса за обхвата на православната догматика - доколко тя може да 
надхвърли обхвата на вселенските съборни формулировски като задължителна, но той излиза извън 
обхвата на нашата статия.
81 Lossky, V. Panagia, In the Image and Likeness of God, NY, 2001, p. 195-210
82 Йоан Майендорф, Византийско богословие: истерически насоки и догматически теми, Гал-ико, 
София, 1995 стр.209, 190

http://www.pravoslavie.bg/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BC-%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3
http://www.pravoslavie.bg/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BC-%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3
https://www.facebook.com/groups/433641396697003/doc/441730689221407/


гледаме само догматите, утвърдени от съборите на Църквата, няма да 
намерим нещо повече от термина Θεοτόκος83.”  Все  пак Кр.  Фелми е 
само наполовина прав когато пише: “За православния християнин тези 
въпроси (т.е. кои са братята на Христос) по принцип не подлежат на 
обсъждане,  но  все  пак  в  православната  църква  няма  ни  най-малка 
тенденция  тези  приети  вече  решения  да  влязат  в  догматически 
формулировки. Очевидно православното богословие ясно съзнава,  че 
се има предвид не нещо “необходимо за изкуплението”, а единствено 
достойнството за Господната майка. В това отношение то продължава 
линията на св. Василий Велики84.”
Вижданията  в  протестантските  църкви  относно  приснодевството на 
Мария не са единни – някои смятат, че няма достатъчно основания то 
да се приеме докато други твърдо настояват на него. Тъй като липсва 
твърдо изказана позиция по въпроса не е необичайно в една и съща 
деноминация да има хора, които вярват в учението и други, които да го 
отричат. На практика повечето по-млади църкви, особено тези, които 
определят себе си като евангелски се дистанцират от приснодевството 
докато  в  по-старите  и  традиционни  деноминации  то  намира  повече 
подкрепа,  макар  че  се  забелязва  известна  тенденция  за  промяна  на 
ситуацията. 
Едно връщане към началото на Реформацията би показало, че като цяло 
ранните реформатори застават зад  приснодевството. Повечето от тях 
са напълно ясни и категорични по въпроса. Причината за това е отново 
христологична – те са желаели да подчертаят  девственото зачатие и 
божествеността на Исус Христос отричани от някои радикали по това 
време85. “Христос, нашият Спасител е бил истински и естествен плод 
на девствената утроба на Мария...То е било без участие на мъж и тя 
останала дева и след това86.” “Христос бил единственият син на Мария 
и освен Него девата Мария не е раждала други деца....Склонен съм да 
се  съглася,  с  тези,  които  казват,  че  “братя”  в  действителност  тук 
означава  “братовчеди” понеже Свещеното Писание и евреите винаги 

83 Lossky, V. Panagia, In the Image and Likeness of God, NY, 2001, p. 195-210
84 Basilius, Homilia in Sanctam Christi Generationem, PG, 31, 1468, цит. от К. Фелми, стр. 143. Както 
видяхме  в  православната  църква  има  опити  този  въпроса  да  се  представи  като  догматически 
определен. 
85 Виж D. MacCulloch, The Reformation: a History, Penguin Books, 2003, pp. 613-614
86 Luther's  Works,  eds.  Jaroslav  Pelikan (vols.  1-30)  & Helmut  T.  Lehmann  (vols.  31-55),  St.  Louis: 
Concordia Pub. House (vols. 1-30); Philadelphia: Fortress Press (vols. 31-55), 1955, v.22:23 / Sermons on 
John,  chaps.  1-4  (1539).  Всъщност  в някои  случаи  Лутер  дори повтаря  католическото учение  за 
девственото зачатие на самата дева Мария. Виж напр. Sermon: "On the Day of the Conception of the 
Mother of God," 1527

https://www.facebook.com/groups/433641396697003/doc/441730689221407/


наричат братовчедите братя87.” “Когато Матей (1:25) казва, че Йосиф 
не  познавал  Мария  по  плът  докато  тя  не  родила  своя  си,  това  не 
означава,  че  той я  е  познавал след това;  напротив,  означава, че  той 
никога  не  я  е  познавал....Подобно  бърборене  е  без  всякакво 
основание....той нито гледа нито дава внимание на Писанието или на 
разума88.”  Същото  виждане  изразява  и  Калвин:  “Хелвидий  показва 
голямо невежество заключвайки,  че Мария трябва да  е  имала много 
синове  понеже  понякога  се  споменава  за  “братя”  на  Христос89.” 
Говорейки  за  Матей  1:25  той  казва:  “Заключението,  което  той 
(Хелветий) извлича от това е, че Мария не е останала девица след като 
е родила своя първи син и че след това е имaла други деца от своя 
съпруг....От тези думи не може да се извлече справедливо и обосновано 
заключение...за  това какво се е случило след раждането на Христос. 
Той  е  наречен  “първороден,”  но  това  е  с  единствената  цел  да  ни 
покаже, че е бил роден от девица....Какво става след това историкът не 
ни казва....Никой човек няма упорито да настоява  на това освен ако 
няма голямо желание да спори90.” И отново: “Под думата братя евреите 
включват  всякакви  връзки  без  значение  от  тяхната  степен  или 
близост91.” Улрих Цвингли не казва нищо по-различно: “Никога не съм 
мислил, още по-малко учил или казвал публично нещо по въпроса за 
приснодева Мария,  Майката  на  нашето спасение,  което би могло да 
бъде прието за непочтено, нечестиво, недостойно или зло....Вярвам с 
цялото  си  сърце  в  съгласие  с  думите  на  светото  евангелие,  че  тази 
чиста девица родила за нас Божия Син и че останала, в раждането и 
след него, чиста и неопетнена девица за винаги92.” Същото е мнението 
и на Хенрих Булингер: “Дева Мария...изцяло осветена чрез благодатта 
и  кръвта  на  нейния  единствен  Син  и  изобилно  надарена  с  дара  на 
Светия  Дух  и  предпочетена  пред  всички...сега  живее  щастливо  с 
Христос  в  небето  и  е  наречена  приснодева  и  Богородица93.”  Накрая 
Джон Уесли в A Letter to a Roman Catholic пише: “Благословената дева 
Мария  след  като  Го  родила  останала  чиста  и  неопетнена  девица.” 
Такова в по-ново време е мнението на епископ Лайтфуд94 (англикан), 

87 Pelikan, ibid., v.22:214-15 / Sermons on John, chaps. 1-4 (1539)
88 Pelikan, ibid.,v.45:206,212-3 / That Jesus Christ was Born a Jew (1523)
89 Harmony of Matthew, Mark & Luke, sec. 39. From Calvin's Commentaries, tr. William Pringle, Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1949, p.215; on Matthew 13:55
90 Pringle, ibid., vol. I, p. 107
91 Pringle, ibid., vol. I, p. 283 / Commentary on John, (7:3)
92 Цвингли в проповед наречена 'Mary, ever virgin, mother of God.'
93 Hilda Graef, Mary: A history of Doctrine and Devotion, combined ed. of vols. 1 & 2, London: Sheed & 
Ward, 1965, vol.2, pp.14-5
94 Lightfood, ibid, dissertation II.
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Франц  Пайпър95,  известният  френски  богослов  Жерар  Сигуолт96 

(лутерани) и др.
Какво все пак е заложено на карта?
Обобщавайки  една  толкова  дълга  и  остра  дискусия  е  важно  да  си 
даваме сметка какви са последствията от избора на едната или другата 
възможност.  Изненадващо,  оказва  се,  че  те  не  са  особено  големи. 
Приемането на приснодевството на Мария не вреди на вярата в някое 
друго  фундаментално  християнско  или  дори  специфично 
протестантско учение. Очевидно ранните реформатори смятат така тъй 
като нямат никакви притеснения да заемат тази позиция. Същото без 
съмнение  важи  и  за  техните  съвременни  наследници.  И  обратно, 
вярата, че дева Мария след непорочното зачатие и раждане на Исус е 
имала други деца по никакъв начин не отнеме нещо от нейната чистота, 
святост  или  богоугодност.  Сексът  per  se не  е  нито  грешен  нито 
отдалечаващ човека от Бога и никога не е бил виждан по този начин от 
ортодоксалните  християни.  Понякога  се  казва,  че  въплъщението  на 
Исус в дева Мария я превръща в свят храм, който не трябва да бъде 
оскверняван след това по никакъв начин97. На практика обаче апостол 
Павел отговаря доста ясно на този аргумент в 1 Кориняни 6:15-20: “Не 
знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли  
от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не  
бъде! Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с  
нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът". Но, който се  
съединява с Господа е един дух с Него.  Бягайте от блудодеянието.  
Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който  
блудствува,  съгрешава  против  своето  си  тяло.  Или  не  знаете,  че  
вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от  
Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова  
прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии] .”  В 
този  текст  апостолът  ясно  казва  две  неща.  Първо,  тялото  на  всеки 
християнин е храм на Бога  не по-малко отколкото тялото на девата 
родила Христос. Разбира се, има разлика: в единия случай става дума 
за  въплъщението  на  втората  личност  от  Троицата,  а  в  другия  за 
пребиваването на Светия Дух изпратен от Него. Разбира се, дева Мария 
е уникална. Но от гледна точка на идеята за обитаване, отделяне тялото 
за храм (дори за светая светих) разлика не съществува. Второ, Павел 
разглежда тази аналогия именно в контекста на сексуалната активност 

95 Francis Pieper, Christian Dogmatics, 4 vols., (St. Louis: CPH, 1950-53), 2:308-09.
96 Виж The thousand face of virgin Mary, 129
97 Виж Димитър Петров, Имала ли е Богородица други деца? (или била ли е Мария винаги дева?) 
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на християните. Той рязко отрича всякакво блудство като недопустимо 
и оскверняващо Божия храм. Но той (което е очевидно от цялостния 
контекст  на  същото  послание)  не  само,  че  не  смята  сексуалното 
общуване в брака за неприемливо, а дори го заповядва (виж 1 Кор. 7:3-
5).  Следователно,  аз  не  виждам  основание  нито  протестант  нито 
православен вярващ да отдават твърде голямо значение на въпроса за 
приснодевството. Очевидно той не е от спасително значение. Ако има 
някакво  значение  то  може  да  бъде  определено  в  най-добрия  случай 
като второстепенно. Вземайки в предвид това вероятно е добре и двете 
страни (дори запазвайки личното си мнение) да преосмислят усилията, 
времето и енергията, които влагат в спора.        
IV. Мария за протестантите
Исторически  в  протестантското  отношение към Мария съвсем грубо 
могат  да  се  разграничат  три  етапа.  Първият  е  периодът  на  ранната 
реформация, в който се съчетават едновременно едно преосмисляне на 
нейния образ като реакция срещу това, което се смята за злоупотреба и 
значителна почит към личността й. Продължителната и остра полемика 
с  католическата  църква  в  следреформаторския  период  действа  като 
фактор  за  все  по-пълното  пренебрегване  на  девата  в  широкото 
протестантско движение. Масло в огъня наливат и двете нови доктрини 
в католическата църква – за непорочното зачатие на дева Мария и за 
телесното й възнесение98.  В продължение на векове нейният образ е 
вижда  като  толкова  “католически”,  че  почти  изцяло  изчезва  за 
протестантите. Те почти нямат какво да кажат за нея. Споменаването й 
в систематичното богословие се свежда до учението за теотокос99, а в 
литургията – до няколко рождествени химни и цитиране на символа на 
вярата. Всички останали дименсии са пренебрегнати100. Това е вторият 
етап, който включва както традиционните протестантски деноминации 
така  и  по-новите  фундаменталистко-евангелско  и  неоевангелско 
движения,  макар че неговата  продължителност и рязкост значително 
варира  при  различните  групи.  Накрая  благодарение  на  засиленият 
икуменически диалог през 20 век и свързаните с него обновяване на 
литутргичното  движение  и  засиленият  интерес  към  древните 

98 По време на Реформацията и двете идеи са били добре познати, но неутвърдени като официални 
доктрини. Това става на един по-късен етап. 
99 Дори и тук  обаче  ударението  е  донякъде променено.  Докато  древната  църква  е  наблягала  на 
пълнотата на човешката природа на Христос и на съединението на божественото и човешкото в  
една личност то протестантите акцентират най-вече на обратната страна – девственото раждане на 
Христос е един вид гаранция на Неговата божественост. Това е особено видно в учението на Г. 
Мейчън от Принстън и началният период на фундаменталисткото движение.   
100 Виж Beverly Roberts Geventa and Cynthia L. Rogby, Blessed one: prostestant perspectives of Mary,  
Westminster John Knox, 2002, стр. 1



източници  “мариологията”  е  все  по-осезаемо  преоткривана  от 
протестантите и образът на Мария заема все по-важно място в техните 
дискусии,  литература,  богословие  и  практика.  Тази  тенденция 
продължава и дори се засилва в началото на 21 век101.
Разбира се, не можем да говорим за някакво общо, единно разбиране на 
протестантите просто защото не е възможно да сложим едно толкова 
голямо  и  разнородно  движение  под  един  знаменател.  Поради  тази 
причина  това,  което ще кажем по-нататък  не  е  нещо,  с  което всеки 
протестант ще бъде съгласен.  Все пак следващите идеи и тенденции 
могат да се намерят в почти всяка протестантска група. 
Eдно протестантско изследване свързано с мястото и образът на дева 
Мария трябва по необходимост да започне от Писанието102. 
Във (вероятно) първото написано евангелие – това на Марк – дори не 
се споменава факта на девственото зачатие. Тук Мария се появява само 
два пъти – в 3:31 и сл. – където заедно с братята Му иска да отведе 
Исус понеже смята,  че Той “не е на себе си103” и в 6:3 във връзка с 
неверието  на  хората  от  Назарет.  Освен  това  в  Марк  жена  наречена 

101 На  фона  на  оскъдното  споменаване  на  Мария  през  миналите  векове  новата  протестантска 
литература по въпроса е огромна. Тук ще изброя само някои заглавия без всякаква претенция за 
изчерпателност.  H.  George  Anderson,  J  Francis  Stafford,  Joseph A Burgess,  The One  Mediator,  the 
Saints, and Mary:  Lutherans and Catholics in Dialogue VIII – това е резултатът от усиленият диалог 
между католици и лутерани свързан с мариологията;  John Reumann, Mary in the New Testament, 
Paulist Press, 1978; Walter Tappolet The Cult of the Virgin Mary in Early Modern Germany: Protestant 
and Catholic Piety,  1500-1648, Cambridge University Press, 2007; Jaroslav Pelikan,  Mary Through the  
Centuries:  Her  Place in  the History of  Culture,  Yale  University Press,  1998;  George H.  Tavard,  The 
thousand faces of the virgin Mary, Liturgical Press, 1998; Carl E. Braaten and Robert Jenson, Mary mother 
of god,  Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2004; Beverly Roberts Geventa and Cynthia L. Rogby,  
Blessed  one:  prostestant  perspectives  of  Mary,  Westminster  John Knox,  2002;  Dwite Longeneker  and 
David Gustafson, Mary: A Catholic – evangelical debate, Gracewing, 2003; Mary for earth and heaven: essays 
on Mary and ecumenism ed. William McLoughlin and Jill Pinnock, Gracewing, 2002; Beverly Roberts Geventa, 
Mary, glimpses of the mother of Jesus, Fortress Press, 1999; Tim Perry, Mary for evangelicals: toward an 
understanding  of  the  mother  of  our  Lord,  IVP  Academic,  2006;  Tim Perry,  The blessed  virgin  Mary 
(Guides to theology,   Wm. B.  Eerdmans Publishing Company,  2013;  Beth Kreitzer,  Reforming Mary: 
Changing Images of the Virgin Mary in Lutheran Sermons of the Sixteenth Century (Oxford Studies in 
Historical  Theology),  Oxford University  Press,  2004;  Susan  Karant-Nunn and Merry Wiensner-Hanks, 
Luther  on women, A Sourcebook,  Cambridge,  2003; Scott  McKnight,  The real  Mary,  Paraclete  Press, 
2012; Timothy George – The blessed evangelical Mary; Timothy George, Evangelicals and the Mother of 
God; Jason Byassee,   Protestants and Marian Devotion - What about Mary?  ; C a r o l e  L . B a k e r What 
Should We Say about Mary?; Cynthia L. Rigby, What do Presbyterians believe about Mary?; Do whatever 
He tells you: the blessed virgin Mary in Christian faith and life (a statement of evangelicals and Catholics together - 2009); 
Beverly  Roberts  Geventa,  “All  generations  will  call  me  blessed”:   Mary  in  biblical  and  ecumenical  
perspective;  Matthew Simmermon-Gomes,    On  the  Issue  of  Our  Lady  Mary  in  Anglican-Roman  Catholic   
Ecumenical Dialogue
102 Две  много добри книги,  към които читателят  може  да  се  обърне  за  допълнителна  подробна 
информация са John Reumann, Mary in the New Testament, Paulist Press, 1978 и Tim Perry, Mary for 
evangelicals: toward an understanding of the mother of our Lord, IVP Academic, 2006.
103 В паралелният текст от Лука (8:19-21) този детайл е  пропуснат  вероятно поради различният 
начин, по който авторът на третото евангелие представя образът на Мария – виж по-долу. 
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Мария  се  появява  при  кръста  (15:4),  гроба  (15:47)  и  е  свидетел  на 
възкресението (16:1),  но не е ясно дали става дума за девата или за 
друга Мария. Това е всичко. 
Подобно  е  положението  и  в  последното  евангелие  –  това  на  Йоан, 
който също я споменава само два пъти - при превръщането на водата 
във вино104 (2:1-12) и на кръста, когато я поверява на Своя ученик Йоан. 
Останалите две евангелия отделят сравнително повече място на Мария. 
Матей добавя две интересни и характерни единствено за него гледни 
точки. Първата е представянето на Мария изцяло във връзка с Йосиф. 
Ангела съобщава на Йосиф за раждането на Месията от Мария, на него 
му е  казано да  бяга  в  Египет.  Мария не казва  нито една дума и не 
изразява  чувство,  нито  пък  някой  говори  на  нея.  Втората  е  твърде 
забележителното място, което той й дава в родословието нареждайки я 
сред останалите жени, които не се вписват в човешките очаквания за 
идването  на  Месията  –  блудниците  Раав  и  Тамар,  прелюбодейката 
Витсавее  и  езичничката  Рут.  Вероятно  това  служи като  богословска 
подготовка  за  скандалът  на  девственото  зачатие  както  и  за  Божият 
избор падащ там където е най-малко очакван. 
Лука подема и двете теми поставени от Матей, но ги интерпретира по 
свой  собствен  начин.  Той  утвърждава  Божият  суверен  избор  падащ 
там, където хората не очакват “противопоставяйки” образът на Мария 
на тези на Захарий и Елисавета – праведното свещеническо семейство 
заемащо видна роля в обществото и имащо достъп до Божия храм в 
Ерусалим105 и бедното, неизвестно и с нищо незабележително еврейско 
момиче.  От  друга  страна  обаче  Лука  категорично  преобръща 
“подчинеността” на Мария на Йосиф, която виждаме при Матей.  На 
практика Лука е до голяма степен единственият автор, който представя 
Мария  като  самостоятелен  персонаж  със  сравнително  важно 
значение106. Тук ангелът се обръща към нея с “благодатна,” тя е тази, 
която казва  “Да” на  Бога  и  Неговия план,  Мария размишлява107 над 
104 Случката е изключително интересна във връзка с образа на Мария и е била интерпретирана като  
носеща както положителна така и отрицателна конотация. Един интересен егзегетичен опит може да 
се намери в John McHough, The wedding at Cana in Mary for earth and heaven
105 Това  впечатление е  подсилено още повече  от  ясните алюзии към Стария Завет  –  Захарий и  
Елисавета са едно повторение на историята на бездетните Сара и Авраам, а Йоан Кръстител е един 
нов Самуил – с цялото ключово значение на тези образи за евреите.  
106 виж Joel Green,  Blessed is she who believed,  in Beverly Roberts Geventa and Cynthia L.  Rogby,  
Blessed one: prostestant perspectives of Mary, Westminster John Knox, 2002, p. 9. Това не трябва да се 
абсолютизира. Мария не е “разтворена” в своя Син и “изгубена” като образ сам по себе си. За едно  
трезво кратко представяне виж Jason Byassee,   Protestants and Marian Devotion -- What about Mary?  

107 това е точното значение на думата – мисли, опитва се да разбере, тревожи се – тя е използвана в  
LXX в Бит. 37:11 и Дан. 7:28
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това, което се случва (Лука 2:19,51), нейната душа ще бъде пронизана 
от  меч  (2:35а),  Мария  (а  не  Йосиф)  се  обръща  към  Исус  в 
разочарованието  си  от  оставането  Му  в  Ерусалим  (2:48),  Анна  и 
Симеон се обръщат към нея в храма, Мария е докрай при кръста на 
Исус. Това обаче вярно единствено за първата част на неговата творба. 
В  Деяния  Мария  е  спомената  само  инцидентно  (1:14),  след  което 
напълно  изчезва  както  от  историята  така  и  от  проповедите  на 
апостолите108.
Придвижвайки се към посланията откриваме, че на Мария е отделено 
дори  още  по-малко  място.  Петър  и  Яков109 не  я  споменават  нито 
веднъж.  По подобен начин Павел нито на  едно  място не  споменава 
девственото  зачатие110.  Гал.  4:4  е  единственото  място  където  той 
споменава  Мария  като  при  това  го  прави  индиректно  и  изцяло 
подчинено на въплъщението на Христос. На едно по-общо ниво обаче 
той говори за раждането на Христос и в други текстове – напр. в Римл. 
1:3-4, Гал. 1:19 и 4:28-29, а също и за въплъщението - напр. Фил. 2:6-7, 
където  намеква  за  предсъществуването  на  Исус,  преди  Той  да  се 
въплъти.  В Римл.  1:3-4 Павел ясно изповядва произхода на Исус от 
давидовото  потомство,  което  е  потвърдено  и  в  описанията  на 
раждането  (макар  в  Римляни  ударението  да  е  поставено  върху 
противоположното – чрез Духа Исус е обявен за Божий Син). Гал. 4:4 
подчертава  връзката  между  човечността  на  Исус  (и  връзката  Му  с 
Израел)  и  спасението.  Вероятно  той  също  така  намеква  за 
въплъщението (“Бог изпрати Сина Си”). Следователно ясно е също, че 
за Павел Исус е бил роден от жена (често използван еврейски израз 
означаващ човек – виж напр. Йов 14:1; 15:14; 25:4; Мт. 11:11; Лука 7:28 
и  някои  текстове  от  Кумран),  Той  е  преминал  през  едно  напълно 
естествено човешко раждане. 
Макар,  че  при  смъртта  Си  Исус  предава  майка  си  на  Йоан  и  се 
предполага,  че  той  е  последният  останал  жив  апостол,  който  се  е 
грижел за нея до смъртта й, в неговите послания Мария не се среща 
нито веднъж. Въпросът за мястото й в последната книга, Откровение на 
Йоан, е донякъде спорен111. 
108 Мария не е спомената в нито една записаната от Лука проповед на ранната църква. 
109 Скот МакНайт интересно отбелязва вероятната връзка между учението на Исус за бедните и 
слабите в обществото, което след това намира толкова широк отзвук в ранната църква и Мария,  
която сама е такава и учи на това Сина си. Виж Scot McKnight, The Letter of James (New International 
Commentary on the New Testament), Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2011
110 Което, разбира се, не означава, че той не е знаел или не е вярвал в това. 
111 Трудно е да се приеме,  че жената описана в гл.  12 е Мария поради поне 2 причини. Първо, 
нейното описание ясно черпи своята образност от Битие 37, което я свързва с Израел. Второ, Откр. 
12:17 говори за ”останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат  



Първото  нещо,  което  се  вижда  от  този  съвсем  бегъл  преглед  на 
текстовете е, че Библията не отделя никакво място на Мария  заради 
самата нея. Тя присъства в евангелския разказ за раждането и (в по-
малка степен) за живота, служението и смъртта на Христос и по този 
начин е здраво свързана с христологията и въплъщението. Писанието 
не поставя никакво специално ударение върху самата нея. Тя изцяло 
отсъства в проповедта на апостолите и първите християни. По подобен 
начин  девственото  зачатие  и  Мария  отсъстват  от  посланията  към 
църквите  (освен  Гал.  4:4  където  тя  е  изцяло  подчинена  на 
христологията). Това не означава, че първите християни не са вярвали 
в  девственото  зачатие,  но  очевидно  е,  че  според  Новия  Завет 
мариологията е второстепенна тема винаги свързана с изясняване на 
тяхната вяра в предсъщестуваснето на Христос, във въплъщението и в 
Неговата двойна природа. 
Това е основата, на която реформаторите изграждат своето виждане за 
девата. Тяхното учение се появява в едно специфично време и контекст 
и винаги започва и свършва с Христос.  
В средновековието някои библейски текстове са били пренаписани, за 
да придадат една особена роля на Мария в делото на спасението. Един 
такъв  пример  е  бил  Йоан  3:16  който  понякога  е  бил  цитиран  като: 
“Мария толкова възлюби света, че даде своя единствен Син, за да не 
погине  нито  един,  който  вярва  в  Него,  но  да  има  вечен  живот112” 
Амадеус от Лозана трансформира думите на Павел (1 Коринтяни 15:22) 
в “както в Ева всички умират така и в Мария всички ще оживеят113.” 
Бит.  3:15  също  се  тълкувало  повече  в  мариологичен  отколкото  в 
месиански смисъл. На Лутер дори му се налага да поправи текста на 
Вулгата  (датиращ  още  от  Йероним),  който  превежда  не  “то”  (т.е. 
семето  на  жената)  “ще  ти  нарани  главата”,  от  “тя”  т.е.  жената” 
(разбирана в смисъл на Мария). Бет Крайцер описва “мариологичният 
климат”  около  времето  на  реформацията  по  следния  начин:  “Някои 
богослови  от  източната  църква,  започвайки  с  Ориген,  тълкували 

свидетелството  за  Исуса,”  което  я  свързва  с  Новозаветната  църква.  Това  прави  най-вероятен 
извода,  че  апостолът  не  говори  за  Исус  роден  от  Мария,  а  за  произлязъл  от  Божия  народ, 
представляващ  едно  единно  цяло през  цялата  история –  както  в  Стария  така  и  в  Новия Завет. 
Повечето коментатори на книгата (вкл. католически, в това число и папа Йоан Павел II) признават, 
че основното значение на жената от 12 гл. е Израел и църквата. Но някои автори добавят, че има 
едно второ значение, което не трябва да се пренебрегва нито да се смята, че противоречи или отрича 
първото и то е, че жената е също така и Мария. Други отричат това. 
112 цит. от Тимъти Джордж, The blessed evangelical Mary

113
 виж Beth Kreitzer,  Reforming Mary: Changing Images of the Virgin Mary in Lutheran Sermons of 
the Sixteenth Century (Oxford Studies in Historical Theology), Oxford University Press, 2004, 36

http://www.christianitytoday.com/ct/2003/december/1.34.html


“мечът” като съмнение, което споходило Мария при разпятието.  Все 
пак  по-голямата  част  от  западната  традиция  последвала  Амброзий, 
който отричал съмнение в Мария. Той смятал, че “мечът” се отнасял за 
нейното предзнание относно страданията и твърдял, че “докато мъжете 
избягали тя останала безстрашна” гледайки с тъга на раните на своя 
Син  страдащ  заради  спасението  на  човеците.  В  ранната  църква 
богослови  като  Амброзий  и  Августин  правели  разлика  между 
страданието на Мария и изкупителното страдание на Христос: макар 
Мария  да  е  тясно  свързана  с  нашето  спасение  чрез  Христовото 
въплъщение и раждане единствено Той изработва спасението ни чрез 
Своята смърт. Все пак до 12 век някои богослови започнали да говорят 
за  ролята  на  Мария  в  нашето  спасение  чрез  нейното  съ-страдание 
заедно  с  Христос.  Особено  важен  в  тази  връзка  бил  Mariale  super 
missus  est  (или  Mariale  вероятно датиращ от края на 13 век),  творба 
погрешно приписвана на Алберт Велики до 50-те години на 20 век. В 
тази  влиятелна  книга  авторът  учи,  че  Мария  притежавала  всички 
дарования,  включително  познание  за  Троицата,  въплъщението,  за 
собственото си предопределение и Писанията. Освен това тя знаела in 
summon всички  човешки  науки  –  църковното  право,  астрономията, 
математиката  и  т.н.  –  и  била  издигната  над  всички  ангели.  В  този 
контекст не е изненадващо, че  Mariale  започнал да придава на Мария 
участие  в  човешкото  изкупление,  наричайки  я  “помощник  в 
изкуплението чрез своето състрадание.” Така под авторитета на името 
на Алберт участието на Мария в изкуплението на хората чрез нейното 
съ-страдание  с  Христос  се  превърнало  в  широко  приемано 
мариологично  учение....Други  богослови  и  особено  популярната 
благочестива  литература  продължава  да  приписва  на  Мария  такава 
помощна роля. До 15 век картузианецът Денис я нарекъл “изкупителка 
на света” и “salatrix” чрез съдействието й с Христос...114” 
Тези примери показват, че до 16 век мариологията, поне на запад, се е 
откъснала от христологията и е заживяла самостоятелен живот. Това е 
една от причините за острата реакция на реформаторите и за тяхното 
безкомпромисно ударение върху  Solos Christos – единствено Христос 
извършва нашето спасение. Това от своя страна определя формирането 
на  една  по-различна  протестантска  интерпретация  на  христологията. 
Разбира се, както видяхме, идеята за  теотокос присъства неизменно, 
но  нейното  приложение  и  следствия  са  разгледани  донякъде  по 
донякъде различен начин. 

114 Kreitzer, 117



Протестантите ясно и последователно отхвърлят Мария като посредник 
между  Бога  и  хората.  Посредник  може  да  е  само  един  –  Христос. 
Мария не спасява. Спасява само Христос, Който се ражда от нея и то 
ако  бъде  приет  с  вяра.  Казвайки  това  ние  трябва  още  веднъж  да 
подчертаем основанието, което стои зад подобна позиция и ударение. 
Няма причина протестантите да се противопоставят на разбирането за 
съработничество  на  Мария  в  спасението  (coredemptix)  разбирано 
единствено като съгласие с Божията воля и действително раждане на 
Спасителя. Те спокойно могат да утвърдят това. Просто специфичният 
акцент на тяхната христология поставя ударението на друго място115. 
Поради същата причина протестантите възразяват остро срещу всяка 
молитва за  помощ отправена  към Мария или светиите.  Все  пак ние 
отново трябва да разберем правилно тяхното възражение. В него не се 
съдържа някакво неприемане, че починалите в Христа продължават да 
бъдат част от вселенската църква и свързани с Христос и по този начин 
части  от  същото  тяло,  към  което  принадлежим  и  самите  ние. 
Проблемът  за  тях  би  представлявало  твърдението,  че  Мария  (и 
светиите) имат в себе си някаква сила да ни помогнат в трудностите. 
Това  не  е  възражение  толкова  срещу  молитвите  за  застъпничество 
взети сами за себе си116 колкото срещу идеята, че съществува някакъв 

115 виж Luther,  Hauspostille (1544), 629. Всъщност подобно виждане за пасивно участие на Мария в 
спасението не липсват о самото начало на простестантската реформация. Йохан Спенгенберг (1484-
1550) пише: “Мария върна обратно това, което Ева изгуби. И тук Отец се примирява с човешката 
раса тк целия гняв изчезва и цялата благодат и милост, прощение на греховете и вечен живот са  
обещани. Амин.   (Kreitzer, 39). Йоахим Мьорлин отива дори по-далеч: “[Мария] ще помогне на 
всички жени по света да зпревърнат своя срам в чест и те повече няма да бъдат проклети защото тя 
донася в света “небесната ябълка,” която вдига проклятието от всички нас(Пак там, 39).
116 Разбира се, повечето протестанти биха възразили, че ние на практика сне знаем какво точно е 
състоянието на починалите в Христос между тяхната физическа смърт в миналото и бъдещото им 
възкресение при завръщането на Христос и доколко те са способни да чуват нашите молитви, за да  
ходатайстват за нас. Това са въпроси, на които библията не ни дава отговор. Но принципно не това е  
основният проблем за реформаторите. Всъщност Лутер и Меланхтон ясно говорят за молитвите на 
Мария  пред  Христос,  с  които  тя  се  застъпва  за  църквата  –  виж  Kreitzer,  126  и  Защита  на 
Аугсбургската  изповед).  Робърт Дженсън е пример за съвременен  лутерански богослов,  който е 
готов да приеме легитимността на молитвите към светиите, но повечето протестантски изповеди на 
вярата са твърде критични към тази практика (виж  Jaroslav Pelican, Most generations will call me  
blessed: An essay in aid of a grammmer of liturgy, in Carl E. Braaten, Robert W. Jenson, Mary: mother of  
God. pp17-18). Все пак в общия документ между католици и евангелисти се казва: “Дали Мария и 
останалите преминали вярващи с Господа могат да чуват и да отговарят на думите отправени към 
тях  от  този  живот  библията  не  ни  казва...Като  предпазна  мярка  срещу  изкушението  на 
идолопоклонството  и  понеже  тоз  модел  на  благочестие  не  се  среща  в  Новия  Завет  повечето 
евангелски християни днес не включват молитви към Мария и към светиите в своето общо и лично 
поклонение. В същото време ние признаваме, че суверенния Господ може да избере да изяви Себе 
Си по необикновени начини когато  и  както  Той пожелае.”  Един втори  аспект  на  критиката  на 
молитвите към светиите като цяло и в частност към Мария е тяхното несъвършенство в сравнение с 
Христос. Очевидно Мария няколко пъти разбира погрешно Своя Син и може да греши в молбите си 
към Него. Това е видно от нейната неспособност да схване, че детето Исус трябва да бъде търсено 

http://www.firstthings.com/article/2009/10/do-whatever-he-tells-you-the-blessed-virgin-mary-in-christian-faith-and-life
http://www.gutenberg.org/cache/epub/6744/pg6744.html
http://www.gutenberg.org/cache/epub/6744/pg6744.html


друг източник на помощ, благодат и спасение отделен от Христос. Да 
признаят  това  за  тях  означава  да  издигнат  творението  до нивото на 
Твореца.  Филип Меланхтон  в  “Защитата  на  Аугсбургската  изповед” 
пише: “Някои от нас са виждали един монах-богослов...да изисква един 
умиращ  човек  да  казва  следната  молитва:  “Майко  на  благодатта, 
защити ни от врага и ни приеми в часа на смъртта.” Ние приемаме, че 
благословената Мария се моли за църквата,  но тя ли приема душата 
при смъртта, тя ли побеждава смъртта, тя ли дава живот? Какво прави 
Христос ако Мария върши всичко това?...Фактът е, че в популярните 
представи  благословената  дева  е  изместила  Христос.  Хората  я 
призовават, надяват се на нейната милост и се стремят да умилостивят 
Христос, като че ли Той не е умилостивение, а един ужасен съдия и 
отмъстител.”
По-нататък протестантите отричат притежаването на някаква особена 
благодат  от  Мария,  която  е  нейна  собствена  и  спечелена  поради 
нейните  заслуги.  Тук  отново  са  видни  специфичната  христология  и 
реформаторските принципи Sola fide, Sola gratia и Solos Christos. Лутер 
отделя значително разискване на думата “благодатна” (Лука 1:28 или 
на латинският й еквивалент gratia plena – пълна с благодат). Вместо в 
активен той я разбира в пасивен смисъл, за което гръцкият текст дава 
основание117. Това означава, че според протестантите Мария не е пълна 
с благодат сама по себе си, а единствено с благодат получена от Бога 
т.е.  това  не  е  нейна  собствена,  а  получена  Божия  благодат.  Ако 
благодатта е нейна или по някакъв начин заслужена чрез делата й то тя 
вече  не  е  благодат  и  изконния  смисъл  на  думата,  така  както  е 
използвана  в  Писанията,  се  променя.  Така  протестантите  отхвърлят 
рязко идеята за някаква заслуга от страна на Мария, поради която тя е 
достигнала  до  положението  да  бъде  Богородица  –  тя  е  такава  по 
благодат, не по заслуга. “Ако цялата благословеност, правда и живот 
идват от Божията милостива любов, нейните добродетели и цялото й 
съвършенство са просто Божии дарове118.”

“в дома на Отца Си” (Лука 2:49); в опита й да наложи своята воля на сватбата в кана Галилейска,  
заради което получава строг отговор (Йоан 2:4) и в предположението, че Исус “не е на себе си” 
(Марк  3:21,31-35) както показва  случката  в Кана Галилейска когато тя,  макар да идва с  вяра и 
доверие в Христос, все пак се опитва да наложи своя план над Неговата воля и в резултат получава 
строг отговор. 
117 “Значителна част от междуконфесионалната дискусия (т.е. между католици и протестанти) се е 
фокусирал върху гръцката дума  kekaritomene в Лука 1:28, която във Вулгата е  gratia plena, а в 
Douay-Rheims  е  “пълна  с  благодат.”  В  най-ясната  си  форма  това  пасивно  причастие  изразява 
Божието благоволение в  пасивен  залог”  Do Whatever  He Tells  You:  The Blessed  Virgin  Mary  in 
Christian Faith and Life: A Statement of Evangelicals and Catholics Together 
118 Калвин, цит. в  The thousand face of virgin Mary, 119
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 Собствените  думи  на  Мария  са  пределно  ясни  в  това  отношение: 
“Всевишният направи велики неща за мен” и “Погледна на ниското 
положение на слугинята си” (Лука 1:48-49). Тя наистина е “придобила 
Господното благоволение”  (Лука  1:30),  но  веднага  след  това  следва 
контрастът - не тя, а Синът й “ще бъде велик”, “святото, което ще се  
роди от тебе” (1:32). Така и само така тя придобива статус – “...тая 
чест – да дойде при мен майката на моя Господ” (1:43). Това, което е 
важно да видим тук е не толкова реакцията на Мария (нейното “Да” 
колкото и значимо да е то) колкото величието на Божия дар – величие 
толкова голямо, че не можем да дори да го осмислим. За протестантите 
това е най-удачният начин и перспектива да говорят за уникалността на 
Мария. Ако някой иска да я хвали и да й отдава хвала всичко това се 
съдържат в името “Богородица,” не в собственото й достойнство. Този 
избор на благодатта я поставя наистина в уникална позиция, в целия 
човешки род няма и няма да има друга като нея. Но това не е нейна 
заслуга  нито  пък  я  поставя  в  положението  на  посредник  или 
примирител между Бога и хората. В своя коментар на Magnificat Лутер 
чувства  напрежението  между  високото  положение  на  Мария  и 
нежеланието  тя  да  бъде  издигната  на  пиедестал  и  да  заеме  място 
определено  единствено  за  Бога  или  да  й  бъдат  приписвани някакви 
заслуги, които не са нейни. Ето защо той се обръща към нея по следния 
начин: “О, благословена дево, майко Божия, ти беше нищо и напълно 
презряна и все пак Бог, в Своята благодат, погледна благосклонно на 
теб и извърши велики неща в теб. Ти не си достойна за нито едно от 
тях,  но  богатата  и  изобилна  благодат  на  Бога,  многократно 
превишаваща всяка  твоя  заслуга,  дойде  върху  теб.  Слава  на  теб!119” 
Това е истинският смисъл, в който Мария е “благодатна” и причината 
тя да бъде “облажавана от всички родове.” Тези думи от Лука 1:48 са 
повторени от Елисавета в 1:42 и 45 и означават  просто,  че ще бъде 
смятана от всички за блажена, а не че трябва да й отдаваме някакво 
специално  поклонение.  Лутер  прави  това  в  своя  коментар  на 
Magnificat120,  а  много съвременни протестанти са готови да повторят 
думите  му:  “Дошло  е  време  за  протестантите  да  се  включат  в 
благославянето  на  Мария...Да  откажем  да  виждаме  Мария  като 
благословена означава да обърнем гръб на Божието дело.121”

119 цит от Kreitzer, 53. 
120 виж  George H. Tavard , The thousand face of virgin Mary, 111
121 Beverly  Roberts  Geventa  and  Cynthia  L.  Rogby,  Blessed  one:  prostestant  perspectives  of  Mary, 
Westminster John Knox, 2002, p. 1,5



Но  библията  ни  дава  и  един  допълнителен,  втори,  но  не  по-малко 
важен аспект на блаженството на Мария – тя е блажена/благодатна не 
само заради това, че е майка на Христос, а преди всичко заради своята 
вяра в Бога и в Сина, Когото е родила. Този аспект е разкрит най-ясно в 
евангелието на Лука – книгата, която отделя най-голямо внимание на 
нейния  образ.  11:27-28  е  много  ясен  текст  в  тази  връзка:  “Когато 
говореше това, една жена от множеството със силен глас Му рече:  
Блажена утробата, която Те е носила, и съсците, които си сукал. А  
Той  рече:  По-добре  кажи:  Блажени  ония,  които  слушат Божието  
слово  и  го  пазят.”  Разбира  се,  авторът  не  отрича  и  не  намалява 
значението  на  богомайчиството.  Напротив,  в  1:41-42  той  вече  е 
утвърдил това блаженство чрез думите на Елисавета, за които изрично 
казва, че са вдъхновени от Светия Дух. В същият текст обаче намираме 
и второто блаженство – в ст. 45 Елисавета продължава: “И блажена е 
тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа” – т.е. 
Мария  е  блажена  заради  нейната  вяра.  Лука  11:27-28  е  едно 
допълнително,  повторно  развитие  на  тази  тема,  в  което  второто 
блаженство  е  представено  като  по-голямо  от  първото.  Авторът  по 
никакъв  начин не  противопоставя  едното  на  другото,  не  ни кара  да 
избираме “или-или” – Мария притежава и двете блаженства. Все пак 
Лука напълно съзнателно поставя  акцента  върху  едното от тях –  да 
бъдеш ученик на Христос, който слуша, размишлява върху и вярва в 
словото Му. Мария е такава (виж Лука 2:19,51) и именно заради това е 
блажена във висша степен. Двойното поставяне на тези две блаженства 
(в гл. 1 и 11) едно до друго и тяхното съзнателно “сравняване” от Лука 
показва,  че  това  наистина  е  неговата  идея122.  Всъщност  това  не  е 
“запазена марка” на Лука.  Тя може да се открие и в евангелието на 
Марк. В 3:21 авторът представя отношението на родителите Му към 
Него:  “А  своите  Му,  като  чуха  това,  излязоха  за  да  Го  хванат;  
защото  казваха,  че  не  бил  на  Себе  Си.”  В  ст.  31-35  историята 
продължава:  “Дохождат,  прочее,  майка  Му и  братята Му,  и  като  
стояха вън пратиха до Него да Го повикат. А около Него седеше едно  
множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят  
Те. И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като 
изгледа  седящите около  Него  каза:  Ето майка  Ми и  братята Ми!  
Защото,  който върши Божията воля,  той Ми е  брат,  и сестра,  и  
майка.” По  този  начин  Исус  ясно  предефинира  верността  към 

122 виж Joel Green, Blessed is she who believed:Mary curioius exemplar in Luke’s narrative in Beverly  
Roberts Geventa and Cynthia L. Rogby, Blessed one: prostestant perspectives of Mary, Westminster John 
Knox, 2002



семейството  на  вярата  като  стояща  преди  верността  към  земното 
семейство. Тези, които вършат Божията воля са истинското семейство 
на Исус – те са Му по-близки от Неговите роднини по плът123. Разбира 
се, на неговите земни баща, майка и братя достъпът до семейството на 
вярата не е отказан по никакъв начин. Напротив. И все пак Исус ясно 
подчертава контраста и превъзходството на едното над другото. 
Всичко това ясно ни води към един ясен извод – не богомайчиството е 
най-висшето блаженство на Мария, а нейната вяра в Исус. И докато 
първото  е  свойствено  на  един  единствен  човек  в  цялата  история 
второто  е  потенциално открито  за  всеки.  Това  е  казано изразително 
още  от  Августин  през  4  век:  “Наистина,  блажената  Мария  със 
сигурност  е  вършила  Божията  воля  и  за  нея  е  било  по-голямо 
блаженство да бъде ученик на Христос отколкото Негова майка и тя е 
била  по-благословена  в  своето  ученичество  отколкото  в  своето 
майчинство. Нейно е било щастието първо да носи в утробата си Този, 
на Когото тя ще се покорява като на неин Господар124.”   
Вярата на Мария в Божия Син, Който в същото време е и неин син по 
плът я представя като пример за човек новороден и спасен чрез вяра. 
Това  е  специфичното  послание  на  реформацията  Sola  fide.  Отново 
Августин казва, че докато Мария е родила Спасителя духовно самата тя 
е родена от Него125. Калвин повтаря същата идея: “Тя заслужава да бъде 
наречена блажена защото Бог я е отделил, за да подготви идването на 
Своя  Син  в  света,  от  Когото  тя  е  била  родена  духовно.....да  носи 
Христос в своята утроба не е най-голямото блаженство за Мария, а е 
много по-малко нещо от това да бъде самата тя родена от Божия Дух за 
нов  живот126.”  Ако  не  е  вярвала  тя  е  нямало  да  зачене.  Едното  е 
предикат за второто.
Примерът  на  Мария трябва  да  насърчава  всеки  християнин към по-
силна  и  посветена  вяра127. Ако  подражаваме  на  вярата  и  живота  на 
Мария Христос духовно ще се роди и в нашите сърца така както се е 

123 Дали зад предаването на Мария на Йоан, а не на роднините по плът (ако е имало такива) не стои 
точно тази идея? Нещо подобно казва общият документ на евангелисти и католици (Do whatever He 
tells you: the blessed virgin Mary in Christian faith and life (a statement of evangelicals and Catholics together - 2009): “ 
Когато от кръста умиращият Господ казва на Йоан да види в Мария своята майка и на Мария да види в Йоан своя 
син ние можем да разбираме това, символично, като Йоан представляващ всички ученици през всички векове които 
ще обичат и ще почитат Мария като благословената майка на техния брат и Господ.” За една по-различна 
интерпретация виж Kreitzer, 119-20
124 Sermon 72A.7. 
125 Alain  Blancy  and  Maurice  Jourjon  and  the  Dombes  group,  Mary  in  the  plan  of  God  and  in  the 
communion of saints, Paulist press. 2002, 21
126 цит. от Тимъти Джордж, Evangelicals and the Mother of God и Калвин, Commentary on the Harmony  
of the Gospels, 42
127 Luther, WA 172, Festpostille 1527
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родил от нея128. Тези вяра, доверие, смирение и покорство са проявени 
пред лицето на една новина, която е изцяло нелогична и затова са още 
по-ценни,  важни  и  заслужаващи  подражание  защото  подобно  е 
християнското послание, на което ние сме призовани да откликнем. В 
един  по-широк  план  Мария  може  да  бъде  виждана  като  майка  на 
вярващите  или  на  учениците  на  Христос129 или  дори  като  модел 
(архетип) на църквата130.
Мария може да бъде пример за християнски начин на живот – както за 
мъжете така и за жените131. Нейното смирение, чистота, въздържание, 
вяра, добродетел, благодарност, хвала към Бога и добри дела могат да 
ни  научат  на  много  неща132. Един  показателен  пример  виждаме  в 
сватбата в Кана Галилейска когато тя показва вяра в Христос и любов 
към ближния и упорства в молитва с вяра докато на молбата й бъде 
отговорено Мария е последна при кръста и първа при гроба, моли се 
заедно с учениците в горницата след възкресението и е единствената 
спомената жена на Петдесятница. Лутер не се колебае да я нарече “най-
великата  жена на  небето  и  на  земята133.” Но ние можем не  само да 

128 Kreitzer, 41
129 Beverly Roberts Geventa,  “All generations will call me blessed”:  Mary in biblical and ecumenical 
perspective,  Beverly Roberts Gaventa,  “Nothing will be impossible with God”: Mary as the mother of 
believers, in Robert W. Jenson, Mary: mother of God.pp 19; Timothy George, Evangelicals and the Mother 
of God.
130 виж Kreitzer, 29.
131 виж Daniel L. Migliore, Woman of Faith: Toward a Reformed Understanding of Mary in Blessed One: 
Protestant Perspectives on Mary, eds. Beverly Gaventa, Cynthia Rigby (Louisville: Westminster John Knox Press, 2002), 
117.
132 Приемайки  безрезервно  моралната  чистота  на  девата  ранните  протестантите  се  изказват 
донякъде  несигурно  за  степента  на  тази  святост.  Разбира  се,  ранните  реформатори  като  Лутер, 
Меланхтон, Калвин, Цвингли, Булингер приемат приснодевството за аксиоматично. Те изхождат от 
идеята, че понеже Христос взема Своята човешка природа от Мария тя не трябва да е опетнена от  
никакъв грях. Така освещението на Мария е директно свързано със запазване светостта на Христос. 
Но как е възможно това предаване на непокварена природа? Някои от тях (напр. Каспар Хуберин и 
може би Лутер - виж Kreizer, 39-40, 123-125) приемат католическото учение за непорочното зачатие 
на Мария. Други обаче отхвърлят както идеята за непорочното зачатие така и за безгрешността на 
Мария изтъквайки, тя може да не е била винаги безгрешна, но е била очистена чрез Светия Дух и 
Божията  благодат  от  всеки  грях  по  някое  време  преди  зачатието  на  Христос  (Йоханес  Бренц,  
Йоханес Виганд, Хесусен, Мартин Кремниц - виж Kreizer, 41). Меланхтон също й приписва грях 
(Kreizer, 84). Чл. 9 от Англиканските членове не изключват Мария от първородния грях, а чл. 15 
казва ясно, че единствен Христос е без грях. От друга страна същият член посочва, че телеснaта 
природа на Христос е била без грях, а тя е взета от Мария (виж също чл. 2 където се казва същото  
както в халкедонската изповед с изключение на това, че Христос не е приел природа единосъща на 
нас,  а  на  своята  майка).  Наследниците  на  реформаторите  са  доста  по-въздържани  относно 
безгрешността на Мария и като цяло я отричат. При всеки от тези подходи обаче протестантите 
твърдо настояват, че Мария има нужда от спасение както всеки от нас. Тя не отива на небето просто 
заради това, че е майка на Бога или защото е спечелила своето спасение чрез личната си святост – 
делото на Христос засяга и нея не по-малко от всеки друг.  
133 Kreitzer, 51
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виждаме Мария като благословена, но сами да бъдем благословени от 
нея. Това може да стане като гледаме на нейния пример и черпим от 
него вдъхновение за себе си. Какво може да ни научи Мария за ролята 
на майката? За страданието? За семейните ценности? За любовта към 
ближния?  За  верността  към  Бога  в  трудни  ситуации?  За  вярата  в 
невъзможното?  Вглеждайки  се  в  нея  ние  на  свой  ред  биваме 
благословени.
Можем да  отидем дори по-далеч.  В  Magnificat (Лука 1:46-55 – един 
текст изключително богато наситен със старозаветни алюзии) Мария се 
явява като тълкувател на Божия план и така едновременно като пророк, 
проповедник  на  Словото,  свидетел  за  Христос  и  значим  учител  на 
църквата. През 1521 Лутер пише коментар върху този текст, за който 
Крайцер  казва:   “В края  на  краищата  нейните  думи карат  Лутер  да 
нарече  Мария  многократно  “великият  доктор  и  пророк,  по-учен  от 
всички  апостоли  и  пророци”  и  “особен  водач”  със  способност  да 
говори “велики неща” и споменава за нейната “проповед,” която заедно 
с нейният пример ни учи да смиряваме себе си, да се доверяваме на 
Бога и да живеем добре134.”   
В Лука 2:35 Симеон се обръща към Мария с думите: ”на…тебе меч ще 
прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.” 
Това  пророчество  за  страданията  на  Мария  виждаща  страданията 
жестоката смърт на собствения си Син кара още ранните реформатори 
да  водят  в  девата  Mater  Dolorosa.  Тя  се  превръщат  в  образ  на 
християнски мъченик – най-високата почит в древната църква. Мария е 
пример за вярно, посветено и търпеливо носене на кръста и усвояване 
във вярата. Тя се оказва по-мъжествена от Петър, който се отрича от 
своя  Спасител  и  от  другите  апостоли,  които  Го  изоставят. Нейното 
страдание  заради  Христос  е  очевидна  и  ясна  тема  в  евангелията. 
Съвместната декларация между католици и евангелисти отразява тази 
тема: “Мария участва в страданията на своя Син както са призвани да 
правят всички християни.” Разбира се, страданията на Мария не трябва 
да  изместват  страданията  на  Христос  нито  пък  е  необходимо  да  ги 
виждаме като съ-спасителни (макар както видяхме доброволно приетия 
кръст  наистина  може  да  има  индиректна  връзка  със  спасението). 
Протестантите могат да видят това предварително изявено страдание 
на Мария до голяма степен като Амброзий и приемат Мария като образ 
(тип) на църквата, която, подобно на нея, ще страда заради Христос. 
Християнинът който получава Христос щe изпита голяма радост като 

134 Kreitzer,  54.  Това  виждане  на  Лутер  намира  отражение  в  по-нататъшните  проповеди  на 
лутераните; напр. при Вейт Дитрих, Хуберинус, Стейнхарт и Йоханес Виганд.
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Мария, която Го ражда, но също така ще получи и кръст, който трябва 
да носи така както Мария е трябвало да стои пред кръста на Христос. 
Така Мария още веднъж се утвърждава като символ на църквата. Тя 
страда не по-различно от всеки друг християнин, който страда заедно с 
Христос. Начинът, по който тя понася това страдание е един пример за 
вярващите.    
Едно  чисто  протестантско  виждане  за  Мария  може  без  страх  да  се 
обърне  към  аналогиите  на  Мария  с  Ева.  Реформаторите  са  били 
напълно насяно с тази традиция датираща още от Юстин и Ириней. 
Понякога те разглеждат именно в този смисъл поздравът на архангел 
Гавраил “Благословена си ти между жените.” Докато Ева е изгубила 
светостта и Божието благоволение в лицето на Ева то се връща обратно 
и тя е наречена “благословена” – не заради нея самата, а заради Сина, 
Който ражда. Докато Ева, бивайки дева, губи своята духовна чистота 
Мария я придобива отново135. Докато чрез Ева идва греха чрез Мария 
идва спасението. Ева казва “Да” на греха, а Мария “Да” на Бога136. 
Накрая мястото и значението на Мария в  Писанията може да бъде тема за 
протестантите за една допълнителна преоценка на споровете относно мястото 
на жените в служение. Те могат да се съгласят с думите папа Йоан Павел, който 
през 1987 в своята енциклика Redemptoris Mater пише следното: “Тази 
мариологична дименсия за християнския живот има особена важност 
във връзка с жените и техния статус....Фигурата на Мария от Назарет 
хвърля светлина върху женствеността като такава чрез самият факт, че 
Бог, във върховното събитие на въплъщението на Сина повери Себе Си 
на служението, доброволното и активно служение, на една жена137.”    
От всичко казано дотук става ясно, че протестантите могат да видят 
твърде  много  в  образа  на  дева  Мария  без  по  никакъв  начин  да 
изневерят на себе си. Те имат достатъчно основания да се включат в 
хвалението към нея без да смятат, че с това правят някакъв компромис. 
Мария е достойна и заслужава хваление – стига само то да остане в 
рамките на нормата и да не я превръща в нещо, което не е. Това е ясно 
отразено в тяхната собствена традиция - реформаторите са готови да 
отдадат полагащото се на Мария и да я почетат. Хиберин пише: “Ние 
135 Ранните  протестанти  и  по-специално  Лутер  поставят  специално  ударение  върху  духовната 
девственост, макар да не отричат и физическата.  Виж Luther, Festpostille 1527, 408.
136 Исторически аналогията между Мария и Ева се появява в още 2 по-различни аспекта. Единият е 
свързан със страданието на Мария при кръста, която оплаква сина си подобно на Ева страдаща за 
смъртта на невинния Авел. Вторият е в отрицателен – както Ева поради своето невнимание допуска 
грехопадението и погибелта на целия човешки род Мария поради своето невнимание изгубва 12 
годишния Христос в Ерусалим и почти осуетява Божието спасение.  
137 Цитирано в  Do Whatever He Tells You: The Blessed Virgin Mary in Christian Faith and Life ; A 
Statement of Evangelicals and Catholics Together 
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не трябва да презираме, осмиваме или омаловажаваме дева Мария нито 
да й отнемаме подобаващото й хваление както правят някои; нито пък 
трябва  да  я  боготворим  като  идол138.”  Антон  Корнивус  (1501-1533) 
пише: “Мога да приема това; и е справедливо Мария да бъде хвалена и 
препоръчвана  като  едно  благословено  Божие  дете  и  като  пример  за 
оправдаваща  вяра  за  всички  християни,  но  нека  тя  да  остане 
творение139.”  Накрая  Лутер,  в  своя  коментар  на  Magnificat  пише: 
“Защото от това (да станеш майка на Бога) следва всяка чест,  всяко 
благословение  и  нейното  уникално място  в  цялото  човечество,  сред 
което тя няма равен на себе си, а именно, че тя има дете от небесния 
Отец...Затова  човеците я  короноват с  всяка  чест  събирайки я в една 
единствена дума, а именно Божия майка140.” 
Ранните  лутерани  запазват  честването  на  3  големи  мариологични 
празника – Благовещение, посвещението при Елисавета и очистването 
в храма, а Лутер до края на живота си проповядва на тях за Мария141. 
Те  са  писали  химни  специално  за  тези  литургични  богослужения  и 
дори са използвали някои от старите католически песни сметнати за 
подходящи. Цвингли  запазва  дори  повече  празници  посветени  на 
Мария  от  Лутер.  Между  1516  и  1518  той  е  свещеник  в  манастира 
Ейнсиеделн където са идвали много поклонници на статуята на девата 
и затова често проповядва за Мария. Когато през 1522 става свещеник в 
главната  църква  в  Мюнстер  той  праща  до  брат  си  писмо,  в  което 
специално  излага  вижданията  си  за  Мария  и  го  уверява,  че  пази 
почитта  дължима  на  нея.  Цвингли  (както  и  Лутер)  смята,  че 
християните трябва да продължават да казват Ave Maria142. За него това 
не е молитва към Мария понеже в нея не се иска нищо, а прослава и 
благодарност, каквито подобават на девата. Той не вижда причина тя 
да  не  бъде  прославяна  стига  хората  да  не  се  молят  на  нея  и  да  не 
очакват тя да бъде посредник между тях и Бога измествайки Христос. 
Той  недвусмислено  свързва  почитанието  на  Исус  с  почитанието  на 
Мария:  “Колкото  повече  почитта  и  любовта  към  Исус  Христос 
нарастват  сред  човеците  толкова  повече  нарастват  почитта  и 

138 Kreitzer, 125
139 Kreitzer, 33
140 LW 21, 326; WA 7, 572
141 Отначало лутераните са пазели на практика всички католически празници свързани с Мария. По-
късно  техният  църковен  календар  е  станал  все  по-христицентричен  и  са  отпаднали  зачатието,  
раждането и възнесението на Мария макар Лутер да е  проповядвал  на тях  до 1520-22,  а  други  
проповедници дори до 30-40.  Все пак всеки от тях получава подчертано христологичен акцент.
142 Изглежда обаче Цвингли познава единствено първата й част, която е директно взета от библията,  
но не втората (моли се за нас грешниците, сега и в часът на смъртта ни). Виж The thousand face of 
virgin Mary, 106



уважението  към  Мария  тъй  като  тя  е  родила  за  нас  такъв  велик  и 
благодатен Господ и Изкупител. Но ако желаете особено да прославите 
Мария следвайте нейната чистота, нейната невинност и нейната силна 
вяра143.”  Бет  Крейцер  много  точно  усеща  това  двойно  ударение  в 
протестантското почитане на Мария: “Дилемата....е  как да се запазят 
парадоксалните  аспекти  на  образа  на  Мария  както  в  същото  време 
останем верни на текстовете на писанието: тя трябва да бъде високо 
почитана и все пак тя е смирена и с ниско положение.; тя е майка на 
Бога, благословената теотокос и все пак тя трябва да бъде спасена от 
греха и смъртта като останалите от нас144.”  
Ако  погледнем  същият  въпрос  от  друг  ъгъл  можем  да  кажем,  че 
протестантите могат и трябва да почитат Мария изхождайки от идеята 
за единството на църквата - земна и небесна - и от факта, че ние всички 
сме членове на “едно тяло” и свързани по определен начин чрез и в 
Христос (виж Кол. 1:12). Един съвременен документ от 2009 г. между 
католици  и  евангелисти ясно  казва:  “Евангелксите  християни 
утвърждават, че църквата е Христово тяло простираща се през времето 
и  пространството.  Връзките  между  тези,  които  са  в  Христос  не  се 
прекъсват от смъртта и воюващата църква на земята споделя една и 
съща  вяра  и  една  надежда  с  благородното  събрание  на  апостолите, 
мъчениците  и  всички  светии  в  слава,  включително  и  Мария.  Както 
казва Джонатан Едуардс: “Църквата в небето и църквата на земята са 
повече  едни люде,  един град и  едно семейство, отколкото обикновено 
се смята (“Miscellaneous Observations). 
В същото време протестантите предупреждават за една опасност. Може 
да  се  окаже,  че  е  много по-лесно да  почитаме Мария и  да насочим 
погледа  си  към  нея  –  понеже  е  на  небето  и  може  лесно  да  бъде 
идеализирана като образ - и да отклоним вниманието си от светиите 
около нас,  с които сме също толкова свързани и на които трябва да 
служим и да почитаме не по-малко. Едното, разбира се, не изключва 
другото, но трябва да сме внимателни това наистина да не се случи на 
практика.  Мартин  Лутер  е  много  точен  усещайки  тази  опасност. 
“Знаете, приятели, че почитта към Божията майка е залегнал дълбоко в 
сърцата на човеците, да, толкова дълбоко, че никой не би желал да чуе 
някой да говори против нея...Нека сега ние също да я почетем, понеже 
четем в Писанията думите на Павел, че трябва да почитаме другите. 
Поради тази причина почитта към нея е удачна. Но е редно ние да я 
почитаме правилно. Когато хората са твърде заети с тази почит, те я 

143 виж The thousand face of virgin Mary, 108
144 Kreitzer, 62
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почитат повече отколкото е редно и от това произлиза....една сериозна 
вреда  за  обикновените  хора,  защото  когато  на  Божията  майка  и  на 
светиите се служи толкова много и те са толкова почитани бедните, 
нуждаещи  се  християни  са  забравяни....Хората  вдигат  очите  си  км 
небето и се вайкат, забравяйки за светиите, които са на земята. Не ви 
забранявам  да  я  почитате,  но  искам  да  направя  ясно  кого  ви  е 
заповядано да почитате. Не ни е казано да почитаме светиите, които са 
преминали от този живот, но тези, които са тук; тези са живите, бедни 
християни, за които Павел пише към Тимотей, светиите, които трябва 
да  бъдат  почитани  и  чийто  крака  трябва  да  бъдат  мити.....Така  вие 
трябва да виждате почитането на светиите като съвсем същото нещо 
като почитта, която трябва да показвате един към друг. Всеки трябва да 
почита  другите  като  Божии  деца.  Пазете  се  от  тези  две  злини:  не 
пренебрегвайте  Христос,  направете  Го ваш живот и  ваше упование; 
почитайте Мария и другите светии като дадете на живите светии 100 
гулдена  вместо  да  ги  дадете  на  починали  светии.  Няма  да  бъдете 
осъдени ако не почитате Мария и светиите или ако не напишете нищо 
повече за нея. Но ако пренебрегнете живите тогава със сигурност ще 
бъдете осъдени145.” 
Изхождайки  от  перспективата  за  единството  ни  с  небесната  църква 
можем  да  кажем,  че  истинска  почит  към  Мария  може  да  има  само 
когато  църквата  започне  да  усеща  своето  единство  тук  на  земята  – 
между  своите  живи  членове,  с  които  често  е  трудно  да  се  живее. 
Защото  ние  трябва  да  обичаме  Мария  така  както  обичаме  Йоан 
Златоуст или Лутер или обикновения, с нищо неблестящ вярващ до мен 
–  с  една  дума  всеки  християнин.  Нямаме  право  да  запазваме  това 
отношение единствено за канонизираните светии – напротив трябва да 
обичаме и да обръщаме внимание до голяма степен на тези, които са 
сега с нас и действително имат нужда от реална помощ и внимание.
Като обобщение на тези кратки мариологични насоки от протестантска 
гледна точка можем да цитираме заключителните параграфи на Общата 
декларация на евангелистите и католици Do Whatever He Tells You: The 
Blessed  Virgin  Mary  in  Christian  Faith  and  Life:  A  Statement  of 
Evangelicals and Catholics Together: “Евангелистите трябва да помислят 
дали повече размишление върху Мария би засилило тяхната връзка с 
Исус Христос. Ние не можем да приемем сериозно въплъщението без 
да  приемем  Мария  толкова  сериозно  колкото  я  приема  библията. 
Темата  за  Мария  в  изкуството,  музиката  и  литературата  е  едно 

145 Sermon on the birth of Mary, 8 September 1522, WA X/3, pp. 312–31, в Susan Karant-Nunn and Merry  
Wiensner-Hanks, Luther on women, A Sourcebook,, Cambridge 2003, pp. 35ff. 
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съкровище  на  човешкото  въображение,  но  посланията  са  смесени, 
отразяващи и някои грешки в благочестието и учението. В   Isenheim 
Altarpiece на Матиас Грюнвал Мария и Йоан Кръстител стоят от двете 
страни  на  кръста  и  сочат  към  Христос.  Почитанието  на  Мария  в 
нейните най-добри форми винаги отразява тази поза и формира този 
вид духовност, който евангелските християни трябва да научат. 
Ако евангелските християни искат да възстановят едно точно виждане 
за Мария в живота на вяра това може да стане чрез преоткриване на 
Мария в библията....Те трябва да изследват библейското свидетелство 
за  Мария  –  пророчествата  в  Битие  3:15  и  Исая  7:14,  нейното 
известяване, посещение и очистване, нейното свидетелство на чудесата 
и служението на Исус и нейното присъствие на Рождество, Голгота и 
Петдесятница. Евангелските християни не вярват, че ние идваме при 
Христос чрез Мария, но ние изповядваме, че чрез Исус ние сме едно с 
Мария и с всички, които, подобно на нея,  вярват единствено в него 
като Спасител и Господ. В този смисъл евангелските християни могат 
да се учат от Мария.  И по този начин ние ще видим по-ясно лицето на 
Бога в лицето на Христос прогласяващо спасение чрез Неговото име и 
единствено по благодат за целия свят.  Soli Deo Gloria146!”
V. Мариологията като теотокология147   
Една от характеристиките на съвременното православно богословие е 
настояването,  че  в  него  няма  отделен  предмет  “мариология”  т.е. 
мариология разлглеждана сама за себе си. Макар да има много, което 
да се каже за Мария това винаги би трябвало да става от гледна точка 
на нейната връзка с Христос – т.е.  във връзка с това,  че една жена, 
човек, творение става истинска майка на въплътилия се Бог. В своята 
основа това е много вярно виждане, срещу което нито един протестант 
не би трябвало да възразява. Нещо повече, протестантите би трябвало 
да  се   опитат  да  видят  начина  и  смисъла,  по  който  православните 
вярващи изказват дадени твърдения за Мария и да ги преценят именно 
в  светлината  на  тази  мариологична  теотокология,  вместо  да 
146 Много подобни с и думите на Синтия Роджи и Бевърли Гавента:  “Може би пълната липса на  
Мария в съвременното протестантство е към своя край. Със сигурност когато Мария е с нас ние  
няма да се обръщаме към нея като наш посредник и изкупител, но ще я смятаме за част от огромния  
облак  свидетели,  като  една  обикновена  сестра  в  Христа,  която,  по  необикновен  начин,  е  била 
призована да бъде майка на Бога. Присъединявайки се към нея в служението на Христос можем ли 
да не бъдем благословени в нейното присъствие знаейки, че ние също -  като обикновени хора – сме 
призвани да участваме в това необикновено претворяване на Божието творение?” (Beverly Roberts 
Geventa and Cynthia L. Rogby, Blessed one: prostestant perspectives of Mary, Westminster John Knox, 
2002, 6)

147 Изразът е на К. Фелми, Въведение в съвременното православно богословие, Омофор, 2007, стр. 
129. Следващияте няколко секции са силно силно повлияни от този текст.



критикуват (както често правят) “на праче” защото това е единственият 
начин те  да  бъдат  разбрани правилно.  Протестантите  вероятно  дори 
биха могли да открият много полезни неща в една древна християнска 
традиция, които да обогатят тяхното разбиране, богословие, а може би 
дори и богослужение. Доколкото православните християни остават в 
тази  рамка  не  би  трябвало  да  съществува  проблем  и  напрежение. 
Разбира се, нещата стоят по-различно когато мариологията престане да 
бъде  теотокология и се превърне в нещо различно. А истината е, че 
въпреки честото настояване за обратното, това понякога се случва. В 
този случай, според нас именно православните би трябвало да бъдат 
честни и критични към някои тенденции и крайности наблюдавани в 
техните среди. 
Всичко  това  зчучи  доста  абстркатно  и  няма  как  да  бъде  разбрано 
докато не приведем някои конкретни приемри. 
Мариологична типология
Едно от най-характерните неща свързани с дева Мария в православието 
е силната типология, която се свързва с нея. Редица обекти и събития 
от  Стария  Завет  се  виждат  като  сочещи към Богородица.  Такива  са 
горящата къпина видяна от Мойсей (Изход 3), стълбата на Яков (Битие 
28:10-22),  затворените  врата,  през  която  може  да  мине  единствено 
Господ (Езек. 44:1), царицата в офирско злато (Пс. 44), облачният стълб 
(Изх.  3:2;  13:21),  ковчега  на завета,  планината,  от която без  ръка се 
откъсва  камъка  строшил  златния  образ  (Данаил  2),  младочката 
изразстнала  от  давидовия  пън  (Исая  11:1),  съдът  с  манна  (като 
вместилище  на  небесния  хляб),  едемска  градина,  ноевият  ковчег, 
израсналият жезъл на Аарон, златния свещник и кадилница от храма, 
новият Ерусалим и т.н. Те многократно и последователно се появяват в 
иконографията, химнологията и проповедите148. Аналогично към тях се 
прибавят някои други образи: Например Мария се нарича небе и по-
широка от небесата защото е побрала в себе си безкрайния Бог, когото 
не  могат  да  поберат  небесата,  звезда  откриваща  слънцето  (Постен 
триод)  и  т.н..  Разбира  се,  макар  и  древна  поне  част  от  тази 
типологина/алегорична  образност  може  сериозно  да  се  оспори  на 
егзегетическо ниво – макар да се придържа към библията и дори да е 
директно взета от нея тя едва ли винаги достига до вярното съдържание 
на текстовете149. Но в случая не това е важно. Докато тя е свързана с 
148 виж Фелми, стр. 129-161, За един показателен пример виж Атакист на пресвета Богородица
149 Фелми, стр. 130. От друга страна са правени някои наистина интересни и заслужаващи внимание 
опити реалността на подобна типология да се защити егзегетично. Наприемр Джон Сауърд твърди, 
че езикът на Лука описващ посещението на Мария носеща в себе си Исус при Елисавета съзнателно 
наподобява преместването на скинията от цар Давид. Някои от аналогиите, които той посочва са (1) 

http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/akatistnik/Presveta_Bogoroditsa.htm


теотокологията дори и да е егзегетически недостатъчно обосновано 
като  тълкуване  не  би  трябвало  да  има  някакъв  проблем  в  нейното 
използване – още повече,  че на едно по-базисно ниво тя подчертава 
несъмнено истинни християнски догмати. Така стълбата на Яков става 
видение за въплъщението чрез девата, къпината е утробата на девата, 
която не  изгаря  от божествения  огън вселил се в  нея,  планината  от 
която  се  откъсва  камъка  строшил  образа  говори  за  раждането  на 
Христос от жена и т.н. Всичко това сочи към най-важното събитие в 
историята въплъщението на Бог-Слово, идването на втората личност от 
светата Троица “за нас и за нашето спасение.” Тази толкова красива 
изразност не би трябвало да е нещо, което да ни плаши, притеснява или 
което да отбягваме. 
Съучастие на Мария в спасението
Това  е  друга,  звучаща  почти  богохулно  за  някои  протестанти  тема, 
която отново и отново се появява в православната традиция.  Редица 
характеристики на източната химнография могат да бъдат разбрани и 
приети единствено ако се свържат неразривно с  теотокологията т.е. 
Мария участва в спасението ЗАЩОТО Мария е родила Христос, Който 
е Спасител150. Нейното съучастие в спасението се състои именно в това 
раждане151, че чрез нея, а не и по някакъв друг начин, Христос става 
човек с обща за нас природа, както и в  нейният отговор “Да” на Бога, с 
което избира активно да съучаства на Неговия план. На основата на 
това “Да” на Мария, в противовес на “Не” на Ева, тя става една нова 
Ева, успяла там където първата се е провалила, така както нейния Син е 
втори Адам, в който оживяват умрелите в първия Адам (виж 1 Кор. 
15:21-22).  Това  са  древни  тема  почерпени  ясно  от  библията  и 
използвани  от  най-древните  християнски  автори152 и,  както  видяхме 
част от протестантската традиция и богословие.  
Във  всички  случаи  водещ  трябва  да  бъде  израза:  “Защото  ти  роди 
Спасителя  на  нашите  души153.”  На  тази  основа  вече  можем  да 
Думите на Лука 1:43 са подобни на 2 Самуил 6:9 (2)  и Мария и ковчега пътуват  до юдейската  
хълмиста земя (3) Давид танцува от радост, а Йоан Кръстител също танцува при идването на Мария 
(4) Ковчега остава в къщата на Овад-Едом за 3 месеца и Мария също остава при Елисавета “около 3 
месеца”  (John  Saward,  The  redeemer  in  the  womb,  Ignatius  press,  1993,  стр.  27-28. Виж  обаче 
критиката на Eric D. Svendsen, Who is My mother? The role and status of the mother of Jesus in the New 
Testament and Roman Catholicism, Amityville, N.Y.: Calvary Press, 2001, стр. 166-68. Като цяло според 
мен забележката на Фелми е основателна.   

150  Виж Похвална песен в чест на св. Богородица
151 виж Флоровски, Творение и изкупление, стр. 224
152 напр. Юстин Мъченик, Диалог с трифон, 100 и Ириней Лионски, Против ересите, 3.22.4 и 5.19.1. 
Могат да се приведат и множество други по-късни патристични примери.
153 Псалтир следованная II, 195, цит. oт Фелми, 147
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разширяваме  начина,  по  който  изразяваме  тази  основна  идея.  Така 
например доколкото се празнува и прославя самото раждане на дева 
Мария  ако  това  не  е  някакво  самостоятелно  мариологично 
превъзнасяне, а израз на по-голямата радост, че нейното раждане вещае 
дългоочакваното идване на Спасителя (избран да се роди именно чрез 
нея)  проблем  не  би  трябвало  да  съществува.  “Чрез  твоето  раждане, 
Богородице Дево, се възвести радост на цялото творение от теб засия 
Слънцето  на  правдата,  Христос  нашия  Бог154.” По  същия  начин 
Благовещение може да се празнува като начало на нашето спасение. 
Факта, че протестантите, които в по-голямата си част са премахнали от 
своя богослужебен календар празниците свързани с Мария празнуват 
Благовещение,  показва,  че  те  са  способни  да  видят  връзката  между 
мариологията  и  теотокологията.  Всъщност  както  по-старата 
протестантска  традиция  така  и  по-новото  богословие  показват 
значително припокриване в тази тема. Значението на “Да” на Мария е 
изключително силно разкрито в новата книга на Скот МакНайт,  Real 
Mary: why evangelicals can embrace the mother of Jesus, Paraclete press, 
2012, chp. 2, May it be155. А Франсис Шефър чудесно представя идеята 
за  съучастието  на  Мария  в  спасението:  “Илюстрацията,  която  ми 
помага да разбера това по-ясно, е отговорът на Мария на ангела вестите 
(Лука  1:38).  Той  идва  при  нея  и  й  казва:  “Ти  ще  родиш обещания 
Месия”. Той говори за едно уникално обещание: Втората личност на 
Троицата щеше да се роди в света. Какво отговаря Мария? Казва се, че 
Светият  Дух  ще  произведе  зачатие  в  утробата  й.  Според  мен  тя  е 
можела  да  даде  три  отговора....Ето  я  –  еврейска  девойка,  17-18 
годишна....И  изведнъж  тя  научава,  че  ще  има  дете.  Тя  е  могла  да 
отхвърли идеята и да каже: “Не го искам! Отказвам се! Искам да се 
оттегля; искам да избягам. Какво ще каже Йосиф?” Ние знаем какво 
помисли Йосиф по-късно.  Не бихме могли да  я  укорим ако  тя  се  е 
чувствала по този начин. Но тя не казва това. Второ,...тя е могла да 
каже: “Сега имам обещанието, така че ще напрегна волята, силите и 
характера си, за да го придобия. Ще родя дете без мъж.” По този начин 
тя никога нямаше да има дете. Тя не би могла да роди дете без мъж 
чрез собствената си воля, както не би могло кое да е друго момиче. Но 
има  и  едно  трето  нещо,  което  тя  е  могла  да  каже.  Отговорът  й  е 
наистина удивителен! Тя казва: “Ето Господната слугиня. Нека ми бъде 

154 Троптар на празника Рождество Богородично – цит. от Флоровски, Творение и изкупление, стр. 
226 – тук тази идея за връзка с Христос е съвсем ясно изразена
155 Преводът може да се намери ТУК. За същата идея виж и Cynthia L. Rigby, What do Presbyterians 
believe about Mary?
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според както си казал.” Ето това е активната пасивност. Тя реши да 
предаде  своето  тяло  в  Божиите  ръце,  за  да  може  Той  да  изпълни 
обещанието Си. Така Исус беше роден. Тя предаде себе си и тялото си 
на Бога. Да, това стана в отговор на обещанието, но тя не го направи 
сама.  Това  е  прекрасен  и  вълнуващ  пример  за  активно 
взаимоотношение  между  човек  и  Бог.......Нека  отново  се  върнем  на 
примера за Мария. Имайки обещанието на ангела, че ще зачене Месия, 
тя се довери на Бога да се предостави в Божията ръка, за да може Той 
да  използва  утробата  й  за  раждането  на  младенеца  Исус.  Тя  беше 
пасивна в това, че не можеше сама да зачене детето, но беше и активна 
в това, че във вяра беше послушна и предаде себе си на Бога156.” 
Все  пак  утвърждавайки  това  ние  трябва  веднага  да  добавим  и  още 
нещо.  Ако съучастието  на  Мария в  спасението  се  състои  в  нейното 
“Да” на Бога това на практика означава, че същото може да се каже и за 
други хора - например за Йосиф или за някои физически предтечи от 
родословието на Христос живели преди Той да се роди като Рут и Раав 
или Авраам. Всъщност според този принцип няма да е пресилено ако 
кажем,  че  на  практика  всеки  християнин  се  явява  съ-изкупител  с 
Христос защото неговото “Да” на Бога рефлектира върху собственото 
му изкупление както и върху изкуплението на други хора, които Бог 
довежда  до  Христос  чрез  неговото  доброволно съработничество.  До 
този момент аз не съм чувал такава трактовка изказана от православен 
християнин,  макар  че  тя  представлява  напълно  логично  и 
последователно  приложение  на  принципа,  който  самите  те  изказват. 
Започнем ли обаче да го свеждаме единствено до дева Мария (без по 
никакъв начин да омаловажаваме нейното уникално място и значимост 
в Божия план за спасение) ние сме в опасност да изопачим основата, на 
която претендираме, че стоим157.  
Накрая, повечето протестанти биха видели едно неоправдано наблягане 
на  спасителното  участие  на  Мария  в  православната  химнология  и 
литургия,  което  в  някои  случаи  преминава  допустимата  (за  тях) 
граници. В тях често се срещат думи като: “Избави ме от вечния огън, 
от злия червей и от тартара,“ “Излей върху изпълнената ми със страсти 
душа  милостта  на  Твоя  Син  и  наш  Бог”  (молитва  към  пресвета 

156 Ф. Шефър, Истинската духовност, Нов човек, 1997, стр. 64 и 94. Реформираният богослов Уили 
Дженингс  казва  същото  много  по-кратко:  “Спасението  започва  с  казаното  от  Мария  “Да” 

(Цитирано от Jason Byassee  ,   Protestants and Marian Devotion - What about Mary?  )
157 Папа Бенедикт XVI,още като  кардинал  Рацингер, изказва  подобно опасение в 
God in the world, Seewald ed. San Francisko: Igantius, 2000.
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Богородиаца),  “Спаси,  Богородице,  и  помилуй  твоите  раби...Дай, 
Владичице, мир и здраве на твоите раби.... Удостой нас, твоите грешни 
раби,  с  царството  на  Твоя  Син,  нашия  Христос  Бог”  (Молитва  от 
молебен  какон  на  пресвета  Богородица),  “Понеже имаш непобедима 
сила,  от  всякакви  опасности  ни  освободи;”  “Ние,  грешните  и 
смирените,  нека  сега  усърдно  да  прибегнем  към  Богородица  и  да 
паднем пред нея, като в покаяние зовем из дълбочината на душата си: 
Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас; побързай - загиваме 
от множество прегрешения; не връщай рабите си празни, защото тебе 
имаме  за  едничка  надежда.  Богородице,  ние,  недостойните,  никога 
няма да престанем да говорим за твоята сила, защото ако ти не бе се 
застъпила с молитви, кой щеше да ни избави от толкова големи беди? 
Кой щеше да ни опази до сега свободни? Няма да отстъпим от тебе, 
Владичице, защото ти винаги спасяваш твоите раби от всякакви беди;” 
“Пресвета  Богородице,  спаси  ни.”  (Молебен  канон  на  пресвета 
богородица). Казвайки това ние все пак трябва  да имаме в предвид, че 
говорим  за  поетически  текстове,  характеризиращи  се  със  заострена 
образност  и  склонност  към  хиперболизация.  Във  всички  случаи 
общоприетото православно разбиране е спасение не чрез Мария per se, 
чрез  нейното  застъпничество  пред  Бога.  Въпреки  това,  признавайки 
горното  протестантите  обикновено  смятат  за  по-удачно  да  се 
въздържат от подобен изказ поради опасение от погрешно разбиране – 
още повече,  че  литургията  в православната  църква се  явява  не само 
легитимен, но дори основен източник на богословие. Като цяло това е 
още  една  област,  в  която  е  необходимо  православни  и  протестанти 
много внимателно да се слушат едни други вместо да се подвеждат и 
обвиняват  пречупвайки  една  съвсем  различна  традиция  през 
собствената си гледна точка и възприятие.   
Силата на молитвата на Мария
Трета тема, не по-малко важна в православното богословие е почитта 
оказвана  на  дева  Мария  поради  факта,  че  тя  е  родила  Спасителя. 
Именно понеже имаме толкова близка връзка между двамата – Христос 
е  живял,  взел  плът  и  се  е  родил  от  девата  -  то  похвалите  от  Него 
естествено преминават към нея. Така в литургичния текст “Достойно 
есть” (Достойно и справедливо е) се казва: “Достойно е наистина да те 
облажаваме като Богородица, винаги блажена и пренепорочна, и майка 
на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнимо по-славна от 
серафимите, родила без тление Бога Слово, тебе, която действително си 
Богородица,  величаем.”  Връзката  между  мариологията  и 
теотокологията е много ясна и подчертана. Херувимите и серафимите 
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стоят най-близо до Бога от всички ангелски чинове според св. Дионисй 
Ареопагит,  а  Богородица  стои  още по-близо защото  е  родила самия 
Бог158. В тази връзка може да се вижда и особената сила на молитвата 
на Мария, която (според стандартното православно разбиране) се моли 
за църквата159. Г. Флоровски казва: “Но това означава, че едно човешко 
същество е свързано с Господа в особени и много тесни отношения: 
казано направо за този човек Иисус не е само Господ и Спасител, но и 
Син....Така  или  иначе  би  било  жалка  ограниченост  в  майката  на 
Господа да се вижда само физически инструмент на Неговото обличане 
в  плът.  Подобен възглед  е  не  само тесногръд и кощунствен,  но е  и 
формално отхвърлен  от  Църквата  още от  древно времена.  “Божията 
Майка не е “канал”, по който Господ слиза в света, с истинска майка, 
от  която  Той  приема  човешка  природа.  По  този  начин  формулира 
учението на Църквата и преп. Йоан Дамаскин: “Исус не идва като през 
тръба”, а възприема от нея единосъщна с нас плът160.” 
Всъщност това вероятно не е точно така. Изразът “като през тръба” се 
отнася конкретно за действителността на въплъщението. Той е чисто 
христологичен  и  de  facto не  включва  в  себе  си  някакви  особени 
отношения  на  по-силна  застъпническа  молитва  от  страна  на 
Богородица.  Изводите  от  него,  които  прилага  Флоровски  са 
допълнителни и не  са формулирани по този начин от събора.  Нещо 
повече, както видяхме, това директно противоречи на свидетелството 
на библията,  което определя участието в семейството на вярата като 
по-важно от физическото родство. 
Но за православните е много лесно да направят и още една стъпка по-
нататък   свързвайки  убеждението  си  в  силата  на  молитвата  на  дева 
Мария  с  едно  разбиране  за  зависимост  на  църквата  от  нейните 
молитвите.  Вл.  Лоски,  в  своето ключово за съвременно православно 
богословие произведение, пише: "Именно чрез Нея  хората и ангелите 
получават благодатта.  Нито един дар не се получава в Църквата без 
застъпничеството  на  Божията  Майка,  начатъка  на  прославената 
Църква161." Едно такова твърдение прехвърля нещата на нова плоскост. 
Тясната  връзка  между  Мария  и  нейния  Син  Христос  дори  след 
възкресението и прославянето е едно, но обвързването на благодатта 
получавана  от  църквата  с  Мария,  действаща  в  случая  като  един 
посредник, междинно звено, между Господ и Неговият народ, е нещо 
158 Фелми, 142
159 темата за молитвата към светиите и тяхното застъпничество за живите остава извън обхвата на 
тази статия 
160 Флоровски, Творение и изкупление, стр.222-3.
161 Лоски, Догматическо богословие, стр. 194



съвсем друго. От протестантска гледна точка то може справедливо да 
бъде оспорено както на основата на идеята за Тяло Христово - Мария е 
поставена  като част  от  него,  а  не  над  него  –  така  и  чрез  идеята  за 
свещенството  на  всички  вярващи  –  получаващи  директна,  а  не 
индиректна връзка с Бога. Всъщност това силно напомня католическата 
идея  за  mediatrix,  само че  изведена  до  степен,  която  е  неприемлива 
дори за повечето католици162.   
Възкресението и възнесението на дева Мария
Това  учение  е  едно  от  най-интересните  спорни  въпроси  между 
протестантските и православни вярващи. Макар православната църква 
никога да не го е определяла като догмат то има здрави корени в нея. 
То е изобразено на редица икони, а на празникът Успение Богородично 
се казват следните думи: “Гробът и смъртта не са способни да задържат 
св. Богородица, която е вечно будна в молитвата” (Конадк на празника 
възкресение Богородично). Това е мнението на митр. Калистос Уеър: 
“Същото може да се каже и за друго, което вече споменах – вярата в 
успението в плът на Светата Дева. Тази вяра е изцяло свързана с вярата 
ни  във  възкресението  на  тялото.  Ето  защо  ние  сме  убедени,  че  с 
успението  на  Пресветата  Дева  ни  е  даден  предобраз  на  телесното 
възкресение. Тя е преминала през оковите на смъртта, през Божия съд и 
сега обитава в съвършената пълнота на своя образ от бъдещия век. Но 
това  убеждение  се  е  родило  като  плод  на  молитвения  живот  и 
вътрешните  прозрения  на  Църквата.  Ние  не  сме  го  вложили  в 
правилата на вярата, която проповядваме в мисиите си по целия свят. 
То  е  нещо,  за  което  добиваме  разбиране,  когато  вкусим  отвътре 
дълбокия молитвен живот на Църквата163.” Същата вяра изповядва и Г. 
Флоровски164.  Вл.  Лоски  е  на  същото  мнение:  “Този  най-върховен 
преход,  в  който  Божията  Майка  се  събира  отново  със  своя Син  в 
Неговата  небесна  слава,  Църквата  отбелязва  на  празника  на 
нейното Успение.  На  този  ден  Църквата  размисля  над  онази  смърт, 
която – по силата на нейното собствено убеждение – не би могла да 
бъде  последвана  от  нищо друго  освен  от  възкресение  с  тяло  и 
възнасяне на Всесветата165.” 

162 Би  било интересно да  се  разгледа  възможната  Лоски  (и  в  по-малка степен  Флоровски)  да  е 
формирал някои свои мариологични идеи под католическо влияние. Макар да не разполагам с данни 
за това паралелите са твърде близки и заслужават допълнително изследване. 
163 К. Уеър, Какво можем да научим един от друг
164 Флоровски,  Творение  и  изкупление,  стр.  235.  Виж  също  стр.  159,  бележка  под  линия: 
“Възкресението вече  е  напълно реализирано за св.  Дева,  Богородицата,  по силата  на  тясното и  
единствено по рода си единство с Този, когото тя роди.”
165 Lossky, V. Panagia, In the Image and Likeness of God, NY, 2001, p. 195-210
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Не  че  Бог  няма  силата  да  възкресява.  По-скоро  въпросът,  който 
неминуемо се появява  от едно такова виждане  e по силата на каква 
логика се прави това заключение? Защо смъртта на дева Мария “не би 
могла да бъде последвана от нищо друго освен от възкресение с тяло?” 
Нещо повече,  библията  ни  представя  3  вида  спасение  от  физическа 
смърт. Първото е вземането на небето на хора като Енох и Илия, които 
никога не умират.  Второто е възкресението на вече починал човек – 
например  дъщерята  на  Яир  или  Лазар.  Но  тези  върната  към  живот 
личности  продължават  да  бъдат  подвластни  на  тлението.  В  тях 
продължават да текат това, което ние смятаме за естествени процеси и 
в краят на краищата те отново умират. Накрая Исус Христос също е 
възкресен  от  мъртвите,  но  вече  по  съвсем  различен  начин.  Защото 
възкръсвайки Той вече не умира “смъртта вече няма власт над Него” 
(Римл.  6:9).  Именно  на  това  трето  избавление  от  физическа  смърт 
библията  поставя  своя  основен  акцент.  Защото  Христос  се  явява 
“първия  плод”  на  възкръсналите.  Той  е  “новият  Адам”  в  Когото 
“всички ще оживеят” по подобен начин за нетление. Това обаче ще се 
случи  в  “последния  ден”  при  Неговото  пришествие,  не  по-рано.  И 
макар  да  не  можем  да  твърдим  със  сигурност,  че  Бог  няма  да 
демонстрира  това  в  още  един  случай  по-рано  изглежда  логиката  в 
мисълта на библейските текстове насочва към една друга по-различна 
вероятност.     
Следователно това е едно от местата където според нас мариологията 
неоправдано  надскача  христологичния  догмат  и  теотокологията,  с 
която  би  трябвало  да  е  неразривно свързана  и  се  разширява  повече 
отколкото това е допустимо.  
Приснодевството
Петата  област,  която  ще  посочим  във  връзка  с  мариологията  и 
теотокологията отново е свързана с въпроса за приснодевството. Ние 
вече видяхме, че вседевството на дева Мария може да бъде защитавано 
както на чисто егзегетическа така и на традиционна основа. Но то няма 
как да бъде защитавано на основата на  теотокологията.  Последната 
може  да  ни  доведе  единствено  до  идеята  за  непорочното  зачатие  и 
въплъщение,  не  по-нататък.  Както  вече  видяхме  Василий  Велики  е 
много ясен в това отношение: “Девството е било необходимо само до 
служението  на  делото  на  изкуплението.  Какво  е  станало  после  е 
несъществено  за  тайната  (на  изкуплението)”  Фактът,  че  на  въпроса 
често  се  отдава  тежест непропорционална на  неговото  действително 
значение показва определено залитане в тази област.
Безгрешност



Вероятно най-проблемен  въпрос  е  свързан  с  твърденията  за 
несъмненото морално съвършенство на дева Мария – виждане добило 
силата на постулат в православието – както и в следствията от това. 
Говорейки за казаното от Мария “Да” на архангел Гавраил С. Булгаков 
се изразява по следния начин: “Само тя е можела “да рече така, че в 
отговор  на  това  пълно  самоотдаване  на  Бога  да  стане  слизането  на 
Светия Дух и безсеменното зачеване на Господа Иисуса Христа. И най-
малкия грях в миналото или настоящето би нарушил целостта на това 
самоотдаване и силата на тези думи. Решаващата за целия човешки род 
и за целия свят дума е изречена не просто за дадения  момент, а идвала 
от дълбините на непорочното същество на Мария – дело и равносметка 
на  нейния живот166.”  Много  подобен  мотив откриваме  и  при Лоски: 
“Оттук следва, че до свършека на света, до възкресението на мъртвите 
и Страшния съд, Църквата няма собствена ипостас, тварна ипостас, тъй 
като нито една човешка личност не е достигнала все още съвършено 
единение  с  Бога.  И все  пак,  да  твърдим подобно нещо,  означава  да 
отречем  самото  сърце  на  църквата,  една  от  най-скритите  й  тайни, 
нейното  мистично  ядро,  нейното  съвършенство,  осъществено  вече  в 
една  човешка  личност,  напълно  съединена  с  Бога,  преодоляла 
възкресението  и  съда.  Тази  личност  е  Мария,  Божията  Майка,  дала 
Своето  човечество  на  Словото  и  родила  Бога,  който  стана  Човек, 
приела доброволно да бъде средство за въплъщението, осъществило се 
в  очистената  й  от  Светия  Дух природа.  Но Светия  Дух слязъл  още 
веднъж над Светата Дева в деня на петдесятница, този път не за да си 
послужи с природата й както със средство, а за да даде Себе Си на 
личността  й,  да  стане  средство  за  Нейното  обожение.  Пречистата 
природа,  носила  в  себе  си Словото,  влязла  в  съвършено единение с 
Божественото в личността на Богородица. Това че тя продължила да 
живее в света, подчинила се на условията на човешкия живот дотам, че 
да  приеме  смъртта,  е  заради  съвършената  й  воля,  в  която  Мария 
повтаря доброволния кенозис на своя Син. Но смъртта вече няма власт 
над Нея – също като своя Син Тя възкръснала и се възнесла на небето – 
първата човешка ипостас, осъществила в Себе си крайната цел, за която 
света е създаден. Така Църквата и целият свят имат още отсега свой 
завършек,  свое  лично  съвършенство,  което  открива  пътя  към 
обожението на цялото творение....Тя е преодоляла границата, която ни 
отделя от бъдещия век.  Затова,  свободна от условността на времето, 
Мария се явява причина за това, което Я предшествало; в същото време 
Тя предстоятелства над онова, което идва след Нея. Тя дарява вечните 
166 С. Булгаков, Купина, стр. 69



блага. Именно чрез нея хората и ангелите получават благодатта. Нито 
един дар не се получава в църквата без застъпничеството на Божията 
Майка, начатъка на православната Църква167.” 
Заслужава си да синтезираме най-характерните твърдения на автора: 
(1) Светия Дух е очистил природата на дева Матия още на земята. Тя е 
станала съвършена. 
(2) Още приживе тя е достигнала състояние, при което е нямало нужда 
да  умира  повече  –  нейната  смърт  е  доброволен  кенозис подобен  на 
кенозиса на Христос.
(3) Тя е възкръснала и се е възнесла на небето – изразно не като частно 
мнение,  теологумен,  а  като  догмат  представен  в  догматическо 
съчинение.
(4) Тя дарява благодат и вечни блага и нищо в църквата (включваща 
ангели и хора)  не се  получава без  нейното застъпничество (виж по-
горе). 
(5) Тя е предстоятел на всичко, което се случва. 
Те са потвърдени и дори разширени от други текстове на Лоски: “Тази 
слава  на Божията  Майка  –  един  есхатон  (ἔσχατον),  осъществен  в 
сътворено същество още преди самия край на света – я поставя отвъд 
смъртта,  възкресението  и Страшния  съд.  Така  тя  става  участник  в 
славата на своя Син – тя царува заедно с Него, има власт от Негово име 
над разгръщащите се във времето съдбини на Църквата и на света и се 
застъпва за всички пред Него, Който има да дойде отново, за да съди 
живи  и  мъртви168.”  Мария  е  избрана  защото  е  била  свята.  “Вън  от 
всякакво  съмнение  е,  че  тази,  която  е  избрана  да  бъде  Майка  на 
Бога, представлява  апогея  на старозаветната  святост169.”  Пак там той 
говори за “изцяло чистата природа на Светата Дева”. И отново: “Тя, 
разбира се, е осветена и чиста от всякакъв грях още от майчината си 
утроба.” И отново, още по-ясно: “Подобно на всички останали човешки 
същества,  като  св.  Йоан  Предтеча  и  Кръстител,  чието  зачатие  и 
раждане също се  празнуват  от  Църквата,  Светата Дева е  родена под 
закона  на  първородния  грях,  споделяйки  с  всички  останали  същата 
обща  отговорност  за  грехопадението.  Грехът  обаче  не  действа  в 
нейната личност. Неговото наследство не подчинява праведната и воля. 
В  това  е  и  най-високата  точка  на  светостта,  която  в  условията  на 
Стария завет може да се достигне от някого от Адамовото семе преди 
Христос. В условията на върховна универсална власт на греха тя остава 

167 Вл. Лоски, Очерк върху мистическото богословие на източната църква, Омофор, 2005, стр. 193-4
168 Lossky, V. Panagia, In the Image and Likeness of God, NY, 2001, p. 195-210
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без  грях,  чиста  от  всяка  съблазън  насред едно  човечество,  което  е 
поробено от княза на този свят. Тя не е поставена над историята с цел 
да служи на някаква специална божествена разпоредба. Но тя разбира 
своето  уникално  призвание,  живеейки  във  веригите  на  историята 
и споделяйки общата съдба на всички хора, които очакват спасението. 
Ако обаче в нейната личност ние виждаме предела на старозаветната 
святост, това все още не ограничава собствената и святост, тъй като тя 
надминава  и  най-високите  предели  на  Новия  завет,  постигайки 
възможно  най-върховната  святост, която  може  да  се  постигне  в 
Църквата.”  И  отново:  “Само  Божията  Майка  обаче,  чрез  която 
Словото стана  плът,  би  била  способна  да  достигне  пълнотата  на 
благодатта  и  неограничената  слава,  осъществявайки  в  личността  си 
цялата святост, на която Църквата е способна170.” 
Същото  казва  и  Георги  Флоровски.  Това  се  вижда  още от  неговото 
разбиране  за  избора  на  Мария  за  въплъщението:  “С този  предвечен 
избор  и  предназначение  тя  е  в  известна  степен  отделена  от 
човечеството,  отделена  от  творението.  Може  да  се  каже,  че  тя  е 
поставена  по-високо  от  всички  творения171.”  На  второ  място  тя  е 
“дъщеря на Ева” и като такава се явява представител на цялото паднало 
човечество.  Това нейно положение “не е нейно лично “достижение”, 
нито награда за особени “заслуги”, нито пък изпреварващ “аванс” за 
нейните бъдещи заслуги или добродетели. Това е свободен дар Божий 
(gratia gratis data) в прекия смисъл на думата172.” Но все пак той не е 
безусловен173.  И  Мария  е  избрана  заради  това  нравствено 
съвършенство,  което  тя  притежавала  и  запазила.  Заслужава  си  да 
цитираме  един  по-дълъг  пасаж  на  Флоровски  понеже  той  е  твърде 
красноречив: “Тайната на Въплъщението е несъмнено тайна на нейната 
личност. Нейното положение в този свят е уникално и изключително и 
със своите лични качества тя е длъжна да съответства на него. В това е 
самата  същност  на  нейното  особено  съвършенство  наречено 
“приснодевственост”  Мария  е  Дева.  Девството  тук  не  е  просто 
физическо състояние. То е преди всичко особено вътрешно състояние, 
без  което телесната  девственост  не принася никаква полза.  И името 
Приснодева,  в  крайна  сметка,  се  отнася  не  само  и  не  толкова  към 
областта  на  “физиологията”.  То  се  отнася  не  само  към  девственото 
раждане  и  не  означава  само  това,  че  тя  и  насетне  запазва  своето 
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безмъжие  (ако  ние  вярваме  на  непорочното  зачатие  и  на 
Божествеността  на  Иисус Христос то  последното  не  би трябвало  да 
предизвиква съмнения). То преди всичко отрича всякакъв “еротичен” 
елемент на душевния живот, всякакви чувствени и себелюбив желания 
и страсти, всяко разсейване на ума и сърцето. Телесната девственост е 
само външен знак на духовна целомъдреност и чистота – защото само 
за чистите по сърце е казано, е ще “видят Бога.” 
Девствеността  е  свобода  от  страстите,  истинско  безстрастие, 
съставляваща същността на духовния живот. Свободата от страстите и 
“влеченията” е свобода от властта на “помислите”, не разположеност 
към злото....Душата на Мария е подвластна само на Бога и се стреми 
само  към  Него.  Всичките  й  помисли  и  желания  са  насочени...към 
достойните неща, желания и чувства. Тя не познава страстта/гнева. Тя 
храни девствеността на ума, душата и тялото. Това е всецяло обръщане 
към Господ пълно посвещение на целия й живот на Бога.  Да бъдеш 
истинска “Рабиня Господна”, означава да бъдеш и Приснодева, нямаща 
никакви  плътски  стремления.  Духовната  девственост  е 
безгрешност174...”
Две  неща  стават  ясни  от  този  текст.  Първо,  Флоровски  свързва 
духовното превъзходство на Мария именно с нейното  приснодевство 
(дефинирано по един максималистичен начин). За него то следва и е 
естествено  продължение  на  “учението  за  непорочното  зачатие  и 
Божествеността  на  Иисус  Христос.”  Премахването  на 
приснодевството (дори  само  във  физически  аспект)  означава 
обезличаване  на  нейната  морална  същност.  Второ,  това  морално 
превъзходство за него не се изразява в “съвършенство”, но определено 
означава  “безгрешност.”  Трето  (и  това  е  важно  да  се  подчертае)  за 
разлика от други православни автори Флоровски определя светостта на 
Мария едновременно като синергична, но и като дар от Бога, благодат 
която не е по заслуги и по този начин не може да бъде наречена “нейно 
лично достижение.” 
Всъщност темата за безгрешността на Мария може да се открие много 
по-назад в историята на източната мисъл. То е развито с пълна сила 
още  от  Николай  Кавасила  през  14  в.,  който  представя  Мария  като 
пример и образ на християнската антропология.  “По този начин той 
дава ново измерение на догмата за Дева Мария.  Той не го тълкувал 
само в христологически аспект, както по-ранните отци на Църквата,  а 
едновременно  подчертава  и  неговото  антропологично  значение175.” 
174 Флоровски, Творение и изкупление, стр. 232-3
175 Мария Алексопуло, Св. Николай Кавасила за Божията майка, част 1
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Какво  е  това  антропологично  значение?  Дева  Мария  побеждавайки 
греха реализирала на практика това състояние  и начин на живот,  за 
който  човек  бил  създаден  от  Бога.  “Единствено  св.  Богородица, 
въпреки  че  била  причастна  на  прародителския  грях,  наследявайки, 
както  всички  човеци  чувствителността  и  склонността  към  злото,  се 
противопоставила от началото до края на всяко зло. Тя се подвизавала, 
без  да  има  допълнителна  помощ  от  Бога  и  без  да  има  някаква 
специална  привилегия,  а  единствено  като  човек, каквато  си  била, 
използвала силата и оръжията на богообразността, които Бог дарил на 
човека  при  неговото  сътворяване. Чрез  любовта  си  към  Бога, 
непоколебимостта  на  своята  мисъл,  неизменността  на  своята  воля  и 
своето  величествено  целомъдрие  тя  победила  всеки  грях. Най-
удивителното нещо е, че св. Богородица не живяла сред сладостите на 
Рая, както Адам, нито сред благодатта на Тайнствата, както човеците 
след идването на Христос. Тя обаче съумяла в мястото на осъждането, 
където  никой  не  можел  да  устои  на  злото,  използвайки  единствено 
общите  дарове  на  „по  образ” – да  избегне  общото  заболяване  на 
греха.23 По  този  начин тя  запазила  неопетнена  човешката  природа  и 
отдала  на  Бога  неопетнена  красотата,  която  Той  дарил  на 
човека. Затова сред всички хора от всички времена св. Богородица била 
единствената  и  първата,  която  явила  истинския  човек,  чист  и 
непорочен, както бил създаден от Божите ръце.  Тя открила неговата 
първосъздадена красота и силата, която имала в себе си, за победа над 
греха:  „и  така  в  този  свят  като  в  рая  показа  чист  цялостния 
човек – какъвто е бил създаден в рая и какъвто е трябвало да остане, 
който и после се е борил за благородството176.” Нещо повече, нейната 
победа  не  била  свързана  с  действието  на  Божията  благодат.  Това 
станало чрез естествените сили, които Бог дал на човек да се противи 
на греха. Това била нейната заслуга и заради нея тя била почетена да 
стане  Богородица. “Св.  Богородица  съхранила  човешката  природа 
неосквернена  от  всеки  грях  и  се  удостоила  да  стане  Божия  Майка, 
Богородица177.” Това  било  необходимо,  за  да  може в  Христос  да  се 
изяви цялостната реализация на човешката природа. “Следователно, за 
идването на Христос трябвало да има човек, който щял да осъществи 
целта,  която  Бог  поставил  в  началото  на  Неговото  сътворение. 
Трябвало да съществува онзи човек, който, макар и да можел да греши, 
щял да победи греха със собствената си сила, готовност и ревност и да 
живее  без  горчивото  вкусване  на  греха.  Живеейки  без  грях,  той 
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трябвало да прояви начина, по който Бог искал човекът да живее на 
земята.  Обаче  само  св.  Богородица  стигнала  до  това  съвършенство, 
като чрез своя живот открила величието на Твореца178.”
Подобна трактовка повдига някои много сериозни въпроси. На първо 
място,  тук очевидно православната  мариология е  скъсала връзката  с 
теотокологията и  е  започнала  да  се  развива  самостоятелно  (виж 
цитата на Мария Алексопуло по-горе). На второ място това е довело до 
едно виждане за Мария, според което тя е заслужила да бъде избрана за 
Богородица чрез светия си живот. Тясно свързана с това е разбирането, 
че Бог е можел да се роди единствено от съвършена жена и заради това 
е  избрал  Мария.  Но  защо  това  трябва  да  е  така?  Тъй  като 
православното  богословие  рязко  отхвърля  католическия  догмат  за 
непорочното  зачатие  на  дева  Мария179 нейната  природа  е  същата 
каквато  е  природата  на  всички  останали  човеци.  Личната  й  святост 
няма връзка със самият акт на въплъщението и с вземане на човешка 
природа  от  нея.  Очевидно  отговорът  трябва  да  се  търси  другаде. 
Божията святост не може позволи Христос да се роди от несвят човек и 
дева Мария ставайки за 9 месеца храм на Бога е трябвало да е пресвята. 
Но Новият Завет ясно показва обратната тенденция – Бог често избира 
недостойни и дори грешни хора, за да изпълни Своето дело. Павел ясно 
казва това: “Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде  
сила, че ме счете за верен и ме настани на службата, при все, че бях  
изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже,  
като невеж, сторих това в неверие; и благодатта на нашия Господ се  
преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. Вярно е това 
слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да  
спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по 
тая причина,  за  да покаже Исус  Христос в  мене,  главния грешник,  
цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват  
в Него за вечен живот.” (1 Тимотей 1:12-16 виж също 1 Кор. 15:8-10; 
1:26-29). Разбира се, веднъж призовани тези хора откликват на Божия 
призив  и  Бог  ги  очиства  и  подготвя  за  службата,  за  която  ги  е 
определил. Но те не са избирани и приемани заради своята праведност 
– тя идва като последица на техния отклик. Нещо повече, така както 
Христос е живял в дева Мария Той живее във всеки християнин. Павел 
обяснява това особено ясно в два пасажа на 1 Коринтяни (3:16 и 6:19) – 
чрез Светия Дух – различно, не по-малко реално Бог живее в нашите 
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тела. Ние не сме заслужили това присъствие – то е получено по Божия 
благодат,  заради  прошката  и  милостта  на  Христос.  Разбира  се, 
присъствието на Божия Дух в нас е едно изискване ние да живеем свято 
–  всъщност  точно  това  е  контекста  на  1  Коринтяни  6.  Но неговото 
присъствие  не  е  гаранция  за  съвършенство  или  безгрешност,  а  за 
процес на освещение. На практика именно това Божие присъствие ни 
дава възможност да напредваме в това освещение – иначе то не би било 
възможно. В учението за моралното съвършенство на Мария нещата са 
обратни – тя е свята преди и за да може Христос да се въплъти в нея. 
“Той (ангелът при благовещение) никъде не споменава за прошка на 
грехове или за освобождаване от вина. Това означава, че чрез личната 
си борба и подвиг св. Богородица в момента на Благовещението била 
неопетнена и неоскверна, достойна за божествения избор180.” Това от 
своя страни ни води към третия проблем – според Н. Кавасила тази 
безгрешност на живота си Мария е постигнала чрез естествените сили, 
с  които  Бог  е  надарил  всеки  човек  при  сътворението,  а  не  чрез 
действието на Божията благодат – нещо, което според нас е в пълно 
противоречие с учението на Новия Завет181. По този начин тя се явява 
съвършено  осъществяване  на  потенциала  на  човешката  природа.  Но 
това  виждане  отваря  пред  нас  една  очевидна  възможност  за  лично 
спасение без Христос. Дори да погледнем към въпроса за спасението от 
специфично  православен  ъгъл,  при  който  акцента  пада  на 
възкресението, освобождаване от бремето на смъртта и обожението то 
кръстът  на  Христос  на  практика  се  оказва  ненужен,  което  изрязва 
самото сърце на благовестието (виж 1 Кор. 15:3). Няма нужда Той да 
бъде  принасян като умилостивителна жертва,  излишно е  да  пролива 
кръвта  си  “за  прощение  на  греховете.”  Ние  можем  да  постигнем 
безгрешност  като  следваме  примера  на  Мария.  Мария  Алексопуло, 
обяснявайки учението на Николай Кавасила на практика се приближава 
много до това: “Съвършенството на добродетелта на света Богородица 
било нейната сила. С тази сила на добродетелите си тя сложила край на 
властта  на  греха,  който  владеел  над  човеците:  „и  беше  достатъчна 
добродетелта на една душа да се противопостави на злобата на всички 
хора от както свят светува”. По този начин света Богородица станала 
ковчег, който спасил човешкия род от страшния потоп на греха, както 
точно  станало  с  Ноевия  ковчег  в  Стария  Завет.  Праведността  и 
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добродетелта  на  света  Богородица  измили  човешката  природа  от 
зловонието  на  греха  и  заличили  срама,  който  той  причинил, 
унищожавайки  едновременно  и  „безчинството”  на  общия  враг  на 
човека – дявола. Тази победа над греха не се ограничила само до света 
Богородица,  а  се  пренесла  върху  всички  човеци.  Защото  съгласно 
фундаменталната  истина  на  православната  вяра  съществуването  на 
всеки  човек  е  тясно  свързано  със  съществуването  на  другите.  Това 
онтологично общение и единство на човешката природа води до това, 
че добродетелта и чистотата на едно лице се влива в целия човешкия 
род. Следователно, победата на света Богородица срещу греха никога 
не  е  била разглеждана  само като  нейна лична  слава,  а  като победа, 
постигната от всички човеци182.“ 
Подобна антропология достига до богословски абсурд и няма как да 
бъде приета от християните протестанти. 
Трябва да отбележим, че този тон не е подет от всички православни 
богослови.  Например  Йоан  Майендорф  (след  като  представя  някои 
силни изрази на византийски автори, които сякаш потвърждават идеята 
за безгрешност) застава на една доста по-сдържана позиция изразена 
чрез краткото историческо  обобщение: "В същото време отсъствието 
на  формална  догматическа  дефиниция  за  мариологията  като  такава 
позволява  свободата  на  поети  и  оратори  както  и  сдържаността  на 
строгите  егзегети.  Те  винаги  имат  на  разположение  стотици 
екземпляри от творбите на най-големия от византийските авторитети, 
Йон Златоуст,  за  когото е  възможно да  припише на  Мария не  само 
"първородния грях", но и "възбуда", "тревога" и дори "честолюбие183" 
Всъщност  това  намира  силно  потвърждение  в  по-широката  източна 
патристика,  която  не  позволява  каквото  и  да  е  заиграване  с 
безгрешността на дева Мария184. 
От друга страна  когато К.  Фелми пише “Богородителството  на  дева 
Мария е станало не поради нейното благочестие или непорочност185” 
това просто не отговаря на реалностите на съвременното православно 
богословие. Все пак давайки си сметка за това авторът изказва мнение, 

182
 Мария Алексопуло, Св. Николай Кавасила за св. Богородица - II част

183 Майендорф, Византийско богословие, стр. 189.
184 виж Ориген,  Омилия 14  върху Лука, Василий Велики, Писамо 252 в Творения на св. Василий 
Велики, т. 5,  св. ВМЧК Зограф, 2009, стр. 514, Йоан Златоуст, Тълкуване на евангелието от Матея, 
беседа  44.1-2, Ириней,  Против ересите  3.16.7,  Кирил Александрийски,  цит.  от  Alain Blancy  and 
Maurice Jourjon and the Dombes group, Mary in the plan of God and in the communion of saints, Paulist  
press. 2002, 21, виж също Tim Perry, The Blessed Virgin Mary (Guides to Theology), pp.31-32  
185 Фелми, стр. 146
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че  това  са  нови  тенденции   появили  се  в  късното  византийско 
богословие, които разглеждат Богородица не само теотокологически, а 
на  практика  чисто  мариологически  и  по-точно  сотерологически  и 
антропологически.  “Вратата,”  през  която те  навлизат  са  автори като 
Николай  Кавасила,  Григорий  Палама  и  Теофан  Никейски. 
Впоследствие  те намират благоприятна почва в Руската православна 
църква  където  засягат  дори  литургическата  сфера  и  най-вече 
иконографията186.  Тъй  като  значителна  част  от  богословите  оказали 
най-голямо влияние на съвременната православна църква са свързани 
именно с Русия (Сергей Булгаков, Георги Флоровски, Владимир Лоски) 
тези тенденции се оказват доста широко приети. Така според Фелми в 
по-ново  време  се  наблюдава  едно  “изместване  на  акцентите  в 
сравнение  с  византийската  теотокология,”  което  води  до 
“преосмисляне  на  мариологически  понятия,  които  първоначално  са 
били мислени теотокологически187.”
Писание и предание
Последно, различията свързани с ролята на Мария в православната и в 
протестантските  църкви  неизбежно  ще  се  сведат  до  различните 
виждания  за  източниците  на  авторитет  –  с  други  думи  до  връзката 
между Писание и предание188.  Вл. Лоски изказва това доста ясно: “В 
случай че желаем да гледаме на свидетелствата от Писанието отделно 
от  църковното почитание към Божията Майка,  ще бъдем принудени 
да се ограничим до няколкото пасажа от Новия завет, които се отнасят 
до Мария, Майката на Иисус, и до единственото пряко свидетелство за 
186 виж Фелми, стр. 149-50
187 Фелми стр. 153. За критика на Флоровски виж стр. 150-53, a на Булгаков – стр. 154-7. Неговият 
коментар е следният: “Подобни тенденции показват “знание” за живота на Богородица, каквито на 
критическото мислене, господстващо в западните църкви у протестанти и римокатолици, никога не 
би  дошло  на  ум  да  предположи....Подобна  сдържаност  в  историческата аргументация  няма 
съответствие в най-новото православно богословие. Разбира се, лесно е да се разбере защо това се 
наблюдава при богословите на Руската православна църква, които в своята църковна традиция и 
историко-критическо мислене са били отделени от съвременното западно богословие....Но същото 
виждаме и при такива критически мислители като отците Георий Флоровски и Сергей Булгаков.  
Така  например,  ако  по  историческия  въпрос  за  това,  че  действащия  в  православната  църква 
йерархически порядък е относително изконен, о. Сергей Булгаков приема все по-открито историко-
критическото мислене, съумявайки по впечатляващ начин да го свърже с неизменната догматическа 
позиция на православното предание, то в неговите разсъждения за “мариологията” обратно – няма 
никаква критическа дистанция. Без да допуска ни най-малко историко-критическо съмнение, той 
приема на вяра различните събития от живота на Богородица, за които се разказва, например, в  
т.нар. Протоевангелие на Яков. Очевидно историческата проблематика  при подобен подход му е 
била  известна,  но  той  не  се  занимава  с  нея,  а  упреква  западните  критически  изследвания  в 
“исторически натурализъм (стр. 157-8)
188 Сама по себе си темата е толкова важна за избягване на недоразуменията и неразбирането, че 
заслужава  самостоятелно  подробно  изследване.  За  смисъла  на  понятията  и  тяхната  връзка  виж 
моята статия  Източници на автористет в православната и протестантските църкви: опит за диалог 
между две традиции в български контекст.   
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нея в Стария завет – пророчеството за раждането на Месия от Дева в 
книгата  на  св.  прор. Исаия.  Ако  обаче  четем  Библията  с  очите  на 
църковното почитание, или ако най-сетне използваме точния термин, 
на Преданието на Църквата, книгите и на Стария, и на Новия завет ще 
ни  предоставят  неизброими  текстове,  използвани от  Църквата  за 
възхвала  на  Божията  Майка....Отново  сме  изправени  пред 
невъзможността  да  отделим  догмата  от  живота на  Църквата  и  Св. 
писание  от  Преданието.  Христологическият  догмат  ни  задължава  да 
приемем  божественото  майчинство  на  Девата.  Свидетелството 
на Писанието ни учи, че славата на Божията Майка не е само в самото 
раждане, във факта, че е носила на ръце и е хранила Въплътилия се Бог. 
На практика Преданието на Църквата, свещената памет на слушащите 
и пазещите думите от Откровението, дава на Църквата онази увереност, 
с  която тя величае Божията Майка,  приписвайки и познатата на нас 
неограничена  слава.  Отделено от  Преданието  на  Църквата, 
богословието  остава  безмълвно  по  този  въпрос и  е  неспособно  да 
оправдае поразителната прослава. Ето защо християнските общности, 
които отхвърлят идеята за Предание, са чужди и на почитанието към 
Божията Майка...Практически неограниченото почитание на Божията 
Майка в Църквата, което, външно погледнато, може да ни изглежда, че 
е  в  противоречие  със  сведенията  от  Писанието,  се разпространява 
нашир и надлъж тъкмо в Преданието на Църквата и представлява най-
скъпоценния  плод  на  Преданието189.”  Следователно,  ясно  е,  че  на 
основата на Писанието и догматиката подобно почитане на Богородица 
каквото изисква Лоски не може да бъде оправдано. Но чрез преданието, 
което показва как да бъде разбирани Писанието, то може и трябва да 
бъде направено. Когато погледнем обаче как самият Лоски прави това 
резултатът е смайващ. Нека да вземем един пример. Лоски чете Лука 
11:27-8  в  контекста  на  притчата  за  сеяча,  която  Исус  току  що  е 
разказал.  Изводът,  до който той достига е, че именно  Мария е тази 
добра земя (ср. Лука 2:19,51190). Това обаче явно не улучва истината – 
както видяхме целта на текста е да покаже именно контраста между 
земното  семейство  и  новото  семейство  на  Спасителя.  Същият  текст 
разказан  от  Марк  (където  притчата  за  сеяча  също  представлява 
непосредствения контекст)  добавя интересния детайл, че точно в този 
момент майката и братята на Исус не само, че не вярват на думите Му, 
а смятат, че Той “не е на себе си.” Това, което примерът показва е как 
заради определена традиция се променя ясния текст на Писанието, така 

189 Lossky, V. Panagia, In the Image and Likeness of God, NY, 2001, p. 195-210
190 Виж Lossky, V. Panagia, In the Image and Likeness of God, NY, 2001, p. 195-210



че то да се нагоди към определени разбирания. Това, което Лоски на 
практика  предлага  е  да  потъпчем  ясната  историко-граматическа 
егзегетика, заради нещо, което не може да бъде изведено от самия текст 
в полза на нещо друго, което ясно изопачава смисъла на същия текст 
предаден ни от евангелистите. 
Нещо повече в думите на Лоски доста ясно личи един индиректен опит 
да се догматизират недогматични неща. “Така че нека и ние запазим 
мълчание  и  изоставим  опитите  за  догматизиране  по темата  за 
върховната слава на Божията Майка. Нека не бъдем така приказливи, 
както са гностиците,  които – в желанието си да кажат много повече 
от нужното и всъщност повече, отколкото са способни – смесват своите 
еретически  плевели  с  чистата  пшеница  на  християнското  Предание. 
Нека по-скоро да се вслушаме в думите на св. Василий Велики, който 
по  въпроса  за  онова,  което принадлежи  на  Преданието,  пише: "  … 
Апостолите  и  Отците,  учредили  всички  обреди  и  закони  на 
Църквата, са съхранили в скришност и мълчание светостта на нейните 
тайнства. Защото онова, което се изнася на всеослушание пред кого ли 
не, не е вече никакво тайнство. Така че причината за съществуването на 
неписани  наредби  се  корени  в  боязънта,  да  не  би  познанието  на 
догматите,  като се превърне в нещо обичайно, да бъде занемарено, а 
впоследствие  и  презряно от  хорското  мнозинство.  Защото  едно  е 
догматът,  а  друго – проповедта.  Догматът се обгръща в мълчание, а 
проповедите  се  правят  достояние  на  всички.  А  вид мълчание  е 
неяснотата, до която прибягва Светото писание, придавайки на догмите 
труден за възприемане смисъл с цел да бъдат от полза за четящите." 
Така че ако учението за Божията Майка принадлежи на Преданието, то 
само посредством нашия опит от живота ни в Църквата можем да се 
приобщим към онова безгранично почитание, което тя отдава на тази, 
която е родила Бога. Степента пък на нашата приобщеност към това 
почитание  ще  бъде  мярката  за степента,  в  която  самите  ние 
принадлежим към Тялото Христово191.” 
Всъщност  сигналите,  които  идват  от  съвременното  православно 
богословие  в  тази  област  са  доста  непоследователни.  Георги 
Флоровски например заема доста по-различна позиция казвайки ясно: 
“Всички  са  съгласни,  че  в  крайна  сметка  догматът  е  критерий  за 
истинността  на  едно  или  друго  християнско  предание.  Тук  чисто 
истроическите аргументи – било те от древност или от мълчание – не 
са убедителни192.” 

191 Lossky, V. Panagia, In the Image and Likeness of God, NY, 2001, p. 195-210.
192 Флоровски, Творение и изкупление, стр. 234



Нещо  повече,  на  това  място  можем  отново  с  пълно  право  да 
припомним вече цитираните думи на Майендорф:  “Така безбройните 
изрази  на  набожност  и  всеотдайност  към  Мария  във  византийската 
литургия  не  са  нищо  друго  освен  илюстрация  на  догмата  за 
ипостасното единство на божествената и човешката природа в Христос. 
В известен смисъл те представляват легитимен и органичен опит да се 
поставят донякъде абстрактните понятия  на христологията от V и VI в. 
на  нивото  на  обикновените  вярващи193.”  Думите  на  Майендорф  за 
смисъла  на  литургията  към  Мария  са  много  показателни.  Той  на 
практика  казва,  че  всяко  споменаване  на  Мария  не  трябва  да  бъде 
съсредоточване върху самата нея, т.е. никога не трябва да се превръща 
в “мариология” pre se, а може да бъде единствено начин за гледане към 
Христос през Мария. Всяко отместване на погледа води в посока, която 
би трябвала да е “табу” за православието. 
Забележително е как това директно се противопоставя на изказването 
на Вл. Лоски: “Все пак ние имаме примерите на християни,  които – 
макар  и  да  признават  от  чисто  христологически  съображения 
божественото  майчинство  на  Девата  –  поради  същите 
тези съображения се  въздържат  от  всякакво специално почитание на 
Божията Майка в нежеланието си да познават друг посредник между 
Бога  и  човеците  освен Богочовека  Иисус  Христос.  Това  пък  е 
достатъчно, за да ни покаже, че взет in abstracto – отделно от живата си 
връзка  с  почитанието,  което  Църквата  отдава  на  Божията  Майка  – 
христологическият догмат за Θεοτόκος все още не е достатъчен, за да се 
оправдае уникалното място – над всички останали тварни същества – 
отделено  на  Царицата  на  Небесата,  на  която  православното 
богослужение приписва слава,  подобаваща на Божията (ἡ ϑεοπρεπὴς 
δόξα194).” 
Така става явно не само, че литугичното почитание може да се разбира 
и  на практика се  разбира по много различен начин,  но и че  поне в 
някои  среди  в  съвременната  православна  църква  мариологията  е 
престанала да бъде единствено теотокология въпреки настоятелните и 
чести твърдения за обратното195.
193 Йоан Майендорф, Византийско богословие, исторически насоки и догматически теми, Гал-ико, 
София, 1995, стр. 209-210
194 Lossky,  V. Panagia,  In  the Image and Likeness  of God, NY, 2001, p. 195-210. Наричайки Мария 
“небесна царица” Лоски прави това в смисъл доста по-различен от виждането, че тя е царица така 
както всеки християнин,  чрез  връзката си с Христос,  е  цар и свещеник (както съм чувал  да  се 
обяснява текста). Нищо подобно – от неговият текст става ясно, че използвайки този израз той й 
приписва съвсем определено много по-специално място отколкото на всеки друг
195 “Разбира се, тази христологична перспектива понякога се затъмнява от неумерено преклонение и 
духивно  нездрав  възторг.  Благочестието  винаги  трябва  да  следва  догматите”  (Флоровски,  т.3.,  



Но дори да оставим настрана явната несъстоятелност на “практически 
неограниченото” и “безгранично” почитание към дева Мария – нещо, 
което църквата запазва единствено за Бога-Творец и не пренася върху 
никое  творение  –  собствените  му  виждания  опровергават  принципа, 
който той извежда.  Защото редица неща, които той толкова убедено 
защитава – като безгрешността на Мария, нейната неподвластност на 
смъртта и доброволният й кенозис, нейното възкресение и възнесение, 
и зависимостта на всеки дар достигащ до църквата от молитвите на 
девата, макар да могат да се проследят до някава степен в историята и 
да са поддържани в някои части на църквата в края на краищата не 
могат да бъдат приети. Това на свой ред ни връща към думите на св. 
Киприан,  че  “Древност  без  истина  е  само  една  стара  лъжа”  и  към 
необходимостта  да  изпитваме  самото  преданзие  чрез  Писанието 
проверявайки дали то е истинско Предание или единствено човешки 
предания (ср. Марк 7:13 виж и комантара на Ириней в Против ересите 
4.12).  Това  е  дълга  и  сложна  тема,  която  заслужава  допълнително 
изследване,  но  класическото  протестантско  виждане  винаги  е 
наблягало не на отхвърляне на преданието и традицията (изключително 
важни  сами  по  себе  си  за  вярното  разбиране  на  Писанието),  а  на 
тяхното  проверяване  и  изпитване  чрез  Писанието  вместо  на 
безрезервното им приемане196.  
VI. Заключение  
В  заключение  можем  да  кажем,  че  за  православни  и  протестанти 
въпросът за дева Мария стои върху една обща основа. На първо място 
и преди всичко “мариологията” (макар че тази дума не е удачна и за 
двете  традиции)  е  неразривно  свързана  с  и  подчинена  на 
христологията197. Без да се ограничава единствено с него този факт е 

Творение и изкупление, стр.219)
196 Виждане,  което  в  никакъв  случай  не  е  чуждо  и  на  православните  богослови  -  виж  отново 
Източници на автористет в православната  и протестантските църкви: опит за диалог между две 
традиции в български контекст
197 Георги Флоровски казва: “Всички мариологични грешки и спорове днес се коренят в загуба на 
христологична  ориентация,  разкривайки  остър  “христологичен  конкликт.....  В  “редуцураната 
христиология” няма място за Богородица. Протестантските богослови просто няма какво да кажат 
за  нея.  Разбира  се,  да  се  игнорира  Богородица  означава  да  не  се  разбере  Синът  (Флоровски,  
Творение и изкупление, стр.219). Това са смели думи, които, разбира се, трябва да бъдат доказани 
показвайки в какво именно протестантската христология е “редуцирана. (На стр. 221 той споменава 
нещо, което може би донякъде обяснява думите му.  Обаче тенденциите, които той отбелязва са 
свързани  в  по-голямата  си  част  с  либералното  богословие  и  по  никакъв  начин  не  могат  да  се 
определят като общовалидни за класическото протестатство.)  Всъщност досега аз не съм попадал 
на нито един текст разглеждащ въпроса сериозно и стриктно от тази гледна точка и показващ къде 
протестантите  са  отстъпили  в  областта  на  христологията.  На  практика  в  сериозните  разговори 
между двете страни темата за въплъщението и христологията обикновено остават на заден план 
именно понеже по тях сравнително лесно се постига единство. 
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виден най-вече в единодушното приемане на израза теотокос с всички 
произтичащи от това богослвоски следствия. В същото време този общ 
христологичен  принцип  по-нататък  е  развит  в  до  голяма  степен 
противоположни  посоки.  Православните  християни  наблягайки  на 
неразривната връзка между дева Мария и нейня Син полагат всички 
усилия  да  издигнат  Мария  именно  заради  Христос.  Протестантите, 
появявайки се в един специфичен исторически и богословски контекст 
и  уплашени  от  възможността  Мария  да  бъде  издигната  наравно  с 
Христос, запазват свото уважение към Богородица, но поставят много 
специфичен мариологичен акцент ясно разграничаващ творението от 
Твореца.  Поради  тази  причина  комуникацията  между  двете  страни 
често е затруднена. Дори когато мислят еднакво те изразяват това по 
толкова  различен  начин,  че  това,  което  казват  обикновено  не  е 
разбирано от другите, а нерядко им звучи почти богохулно. Ето защо, 
ако желаят наистина да бъдат честни едни към други и да си отдадат 
дължимото християнско уважение, православни и протестанти трябва 
да седнат на една маса, да говорят дълго и ясно, да задават въпроси, да 
слушат внимателно и да се опитат да разберат преди преди да нападат 
и обвиняват. 
Нашето мнение е, че и двете страни има какво да научат една от друга. 
Протестантите  твърде  дълго  са  игнорирали  темата  за  дева  Мария  и 
поради страх  са  пренебрегвали  мястото,  които  й  отделя  библията198. 
Мария не е единствено богородица появяваща се на рождество, след 
което  отново  изчезваща  до  същото  време  на  следващата  година.  И 
въпреки утвърдената практика на протестантите да проповядват често 
и подробно върху важни библейкси образи Мария почти никога не е 
сред тях,  въпреки многото неща,  които могат  да бъдат казани.  Това 
трябва да бъде коригирано и въпреки че през последните десетилетия е 
направено много в тази насока има още какво да се желае. Тя може да 
бъде  виждана  като  майка  на  църквата,  новата  Ева,  пример  за 
оправдание  чрез  вяра  и  богоугоден  живот,  християнин  търпеливо  и 
посветено  носещ  своя  кръст  в  страданието,  учител  и  проповедник 
разкриващ Божието слово.Тук православието определено има какво да 
предложи и да помогне.          
От  друга  страна  ние  също така  смятаме,  че  в  православната  църква 
могат  да  се  открият  ясни  мариологически  тенденции,  които  са  най-
малкото спорни, а в в някои случаи и несъмнено отдалечаващи се от 
ясното откровение на библията. Такива са прекомерния акцент свързан 

198 виж Thimothy George, The blessed evangelical Mary

http://www.christianitytoday.com/ct/2003/december/1.34.html


с  участието  на  Мария  в  спасението  излизащ  извън  границите  на 
теотокологията,  молитвеното  застъпничество  на  дева  Мария,  без 
което хората и ангелите не получават никакъв благодатен дар, нейното 
място  на  небесна  царица,  качествено  различно  от  това  на  всички 
останали хора, необходимостта от нейното възкресение и възнесение в 
тяло и от учението за приснодевството, безгрешността на Богородица 
и изборът за въплъщение по заслуги, нейната победа над греха чрез 
естествените й способности и липсата на необходимост от прошка на 
грехове, представен като идеал за осъществяване на човешката природа 
и  по  този  начин  обезсмислящ  смъртта  на  Христос  и  спасителното 
значение на пролятата за греховете ни кръв. 
Без  значение  дали  става  дума  за  традиционни  акценти,  временна 
тенденция за  тяхното съвременно интерпретиране по нов начин или 
частно  мнение  на  някои  изтъкнати  православни  богослови  (както 
видяхме, посланията поне в някои случаи, наистина са разнопосочни) 
това  са  тревожни  сигнали,  на  които  според  нас  трябва  да  реагира 
своевременно  вместо  да  се  търдят  начни  те  да  бъдат  оправдани  и 
одобрени.  В  тази  насока  протестантите  вероятно  биха  могли  да 
предложат коректив. 
Разбира се това няма как да стане чрез яростни спорове, критика, а в 
някои случаи и  чрез  жестоки удари под пояса,  а  преди всичко чрез 
кротост,  диалогичност  и  уважение  към  другия  –  уважение 
продиктувано от  двойния факт,  че  пред нас  стои човек  създаден  по 
Божия  образ  и  подобие  и  християнин,  с  когото  се  надяваме  да 
прекараме цялата вечност. Може да се окаже, че пътя към богословско 
обновление минава преди всичко през личото смирение и любовта към 
ближния, дори ближния в неговата различност – нещо, което всъщност 
не би трябвало изобщо да ни учудва.
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III. Интернет Сайтове
- http://www.esbvm.org.uk/
- http:/www./bibliata.com/
- http://www.ccel.org/
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Други
-  Към  участието  на  всеки  в  спасението  да  се  добави:  Най-близката 
аналогия, която съм срещал са думите на П. Евдокимов: “В лицето на 
Девата хората казват: “Да, дойди Господ.” И затова думите на Символа 
“въплъти  се  от  Светия  Духи  дева  Мария”  означават  за  отците  на 
църквата също и тайната на второто раждане на всеки вярващ, роде ex 
fide et Spiritu Sanctu (от вярата и от Светия Дух). При това подвига на 
всеки  вярващ  с  екорени  в  подвига  на  пресвятата  Дева,  който  има 
всеобщо значение в нейното “да бъде” (стр. 196)
-  Един  друг  опит  да  се  “преработи”  Лука  8:19-21  се  намира  в  П. 
Евдокимов стр. 197-8 – той е не по-малко изопачаващ ясната егзегетика 
на пасажа. Да се достигне до подобен извод от Лука (и още по-малко от 
паралела  в  Марк)  е  просто  невъзможно.  В  този  смисъл  е  лесно  да 
обвиняваме Йоан Златоус в “принизяваща протестантска егзегеза.” Не 
че не е вярно, че Христос наистина се ражда по подобен начин във 
всеки  човек,  който  го  приеме  с  вяра  (което  намира  патристична 
подкрепа – напр. Максим Изповедник). Просто не това е конкретната 
цел  на  пасажа  (и  на  още  няколко  свързани).  Нещо  повече  –  в 
патристиката  има  и  обратното  представясне  на  същото  събитие  –  . 
човек  бива роден  от  Христос (което в  случая не  означава  нещо по-
различно)  и  то  се  гледа  именно  като  на  по-велико  от  физическото 
раждане на спасителя (виж напр. Августин)
- Възнесение Богородично се тълкува в същия смисъл на смърт и след 
това възкресение и възнесение на Богородица – Евдокимов, 198
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-  Павел  Евдокимов  отрича,  че  Богородица  е  умряла  като  кенозис” 
подобно на своя Син, стр. 199 – да се посочи като противовес на Лоски 
(Но на същата страница говори за кенозиса на девата – какво означава 
това???)
-  На  стр.  200  П.  Евдокимов  я  нарича  “невеста”.  Да  се  разгледа 
поширокото виждане за  Богоневеста  със свидетелства  на отците и с 
опровергаването му. 
- Интересно е да видим как в по-ново време приснодевствтото престава 
да бъде физическо състояние и става преди всичко нравствено. Това е 
вече значиателна промяна в разбирането и заслужава да се проследи. 
Може  да  се  види  ясно  при  Флоровски,  Мандзаридис,  Православен 
духовен жиовт, стр. 82-83 и така израства до идеята за безгрешнсост.   
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