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ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЗНАНИЕТО ХРИСТОВО ИЗОБЩО 
 

 Идва ред да разгледаме знанието Христово. 

 В тази връзка ще стане дума за две неща: първо, за това, какво знание е 

притежавал Христос: второ, за всяко отделно негово знание. 

 По отношение на първото се задават четири въпроса: 

 Първо, дали Христос е имал друго знание освен божественото. 

 Второ, дали е имал знанието, притежавано от блажените или съзерцаващите. 

 Трето, дали е имал вложено или влято в него знание. 

 Четвърто, дали е имал някакво придобито знание. 

 

 

Раздел 1. Дали в Христа е имало друго знание освен божественото1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че в Христа не е имало никакво друго знание освен 

божественото. 

 1. Наистина, знанието е необходимо, за да се узнае нещо чрез него. Ала чрез 

божественото си знание Христос е познавал всичко. Следователно би било излишно в 

него да има и друго някакво знание. 

 2. Освен това по-слабата светлина се затъмнява от по-силната. Но всяко тварно 

знание се отнася към Божието като по-слаба светлина към по-силна. Следователно в 

Христа не е просиявало друго знание освен божественото. 

 3. Освен това единението на човешката природа с божествената е станало в 

лицето, както става ясно от гореказаното. Според някои2

 

 в Христа се помещава някакво 

„знание за единението”, чрез което Христос е знаел по-добр е от който и да е друг 

нещата, отнасящи се до тайната на въплъщението. Та щом личностното единение 

съдържа две природи, в Христа очевидно има не две знания, ами само едно, отнасящо 

се до двете природи. 

                                                
1 Cf. Sent., III d.14 a.1; De verit., q.20 a.1; Compend. theol., 216. 
2 Cf. Alexander Halensis, S. th., III q.13 memb.2 et 5. 
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 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в „За въплъщението”3

 

: 

„Въплътеният Бог прие съвършенството на човешката природа: прие човешката 

усетливост, но не и раздутата усетливост на плътта.” Но човешката усетливост включва 

тварното знание. Следователно в него е имало и друго знание освен божественото. 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното по-горе, Божият Син е 

приел цялата човешка природа: сиреч не само тялото, ами и душата; при това не само 

сетивната, ами и разумната. Затова той е трябвало да има тварно знание, поне поради 

три основания. Първо, поради съвършенството на душата. Защото, разглеждана сама по 

себе си, душата има възможността да познае умопостигаемото: тъй като е „дъска, на 

която няма нищо записано”4; и все пак върху нея е възможно да се записва поради 

възможния интелект, „който може да стане всичко”, както е отбелязано в трета книга на 

„За душата”.5

 Второ, понеже ако „всяка вещ е заради собственото си действие”, както е казано 

във втора книга на „За небето и света”

 Ала това, което е във възможност, е несъвършено, ако не бъде възведено 

в действителност. Само че Синът Божи не подобава да е приел несъвършената човешка 

природа, ами той е приел съвършената: та посредством нея целият човешки род да бъде 

доведен до съвършенство. Затова и душата на Христа е трябвало да е съвършена чрез 

някакво знание, което да е собствено присъщо на съвършенството му. Ето защо в 

Христа е трябвало да има и друго знание освен божественото. В противен случай 

душата на Христа би била по-несъвършена от душите на останалите люде. 

6

 Трето, понеже някакво тварно знание се отнася към природата на човешката 

душа, именно онова, чрез което естествено познаваме първите начала: понеже под 

„знание” тук разбираме разширително всяко познание, осъществено чрез човешкия 

интелект. Но нищо естествено не е липсвало на Христа: тъй като той приел цялата 

човешка природа, както беше казано по-горе. Затова на Шестия събор

, Христос напразно би имал разумна душа, щом 

не мисли с нея. А това е свързано с тварното знание. 

7

 

 e осъдено 

схващането на онези, които отричат в Христа да има две знания или две мъдрости. 

                                                
3 De incarnatione, 7. 
4 Cf. Aristoteles, De anima, III 4, 430a1; Thomas Aquinas, lect.9. 
5 Ibid., III 5, 430a14; Thomas Aquinas, lect.10. 
6 Id., De caelo, II 3, 286a8; Thomas Aquinas, lect.4.  
7 Act.4 (PL 87, 1161). 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос е познавал 

всичко чрез божественото знание посредством нетварно действие, каквото е самата 

Божия същност: понеже мисленето за Бога е собствената му субстанция, както е 

доказано в дванадесета книга на „Метафизика”.8

 На второто трябва да се отговори, че ако две светлини са от един и същ 

порядък, по-малката ще бъде затъмнена от по-голямата: както светлината на слънцето 

затъмнява тази на свещта, като и двете се схващат като осветяващи. Но ако по-голямата 

се схване като осветяваща, а по-малката като осветявана, по-малката светлина няма да 

бъде затъмнена от по-голямата, ами по-скоро ще нарасне: както светлината на въздуха 

– от тази на слънцето. По този начин светлината на знанието не се затъмнява, ами 

просиява в душата на Христа именно чрез светлината на божественото знание, която е 

„истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света”, както е речено у 

Иоана, 1:9. 

 Поради което тук действието няма как 

да е било на човешката природа на Христа: тъй като би било друго по природа. Така че, 

ако в душата на Христа не би имало друго знание освен божественото, той не би 

познавал нищо. И значи човешката природа напразно би била приета: тъй като „вещта е 

заради своето действие”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че от гледна точка на съединените 

природи знанието в Христа бива отнесено както към божествената, така и към 

човешката такава: така че благодарение единението, вследствие на което е налице една 

ипостаса на Бога и човека, присъщото Богу се приписва на човека, а присъщото на 

човека – Богу, както беше казано по-горе. От гледна точка на самото единение обаче в 

Христа няма как да се положи някакво знание. Понеже въпросното единение е към 

личностно битие: а знанието е присъщо на личността единствено на основание на някоя 

природа. 

 

 

Раздел 2. Дали в Христа го е имало знанието на блажените и 

съзерцаващите9

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не го е имало знанието 

на блажените и съзерцаващите. 
                                                
8 Aristoteles, Metaphys., XII 6, 1074b15; Thomas Aquinas, lect.11. 
9 Cf. Compend. theol., 216. 
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 1. Наистина, знанието на блажените е чрез причастност към божествената 

светлина; съгласно реченото в Псалома, 35:10: „В Твоята светлина ние виждаме 

светлина.” Само че Христос не е имал божествената светлина по причастност, ами е 

притежавал самата божественост като субстанциално пребиваваща в него: съгласно 

реченото в Посланието до колосяните, 2:9: „В Него телесно обитава всичката пълнота 

на Божеството.” Следователно в него не е било налично знанието на блажените. 

 2. Освен това знанието на блажените ги прави блажени: съгласно реченото у 

Иоана, 17:3: „А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и 

пратения от Тебе Иисуса Христа.” Но онзи човек е бил блажен о т това, дето бил 

съединен с Бога в лице: съгласно реченото в Псалома, 64:5: „Блажен е оня, когото си Ти 

избрал и приближил.” Следователно в него няма защо да се допуска знанието на 

блажените. 

 3. Освен това на човека е присъщо двойно знание: съответствуващо на 

природата му и надхвърлящо я. Знанието на блажените, което се състои в 

богосъзерцанието, не съответствува на човешката природа, ами я надхвърля. А в 

Христа е имало друго свръхестествено знание, далеч по-силно и по-възвишено, именно 

божественото знание. Следователно в Христа е нямало защо да е налице знанието на 

блажените. 

 

 Противно на това е обаче, дето знанието на блажените се състои в 

съзерцаването или познаването на Бога. Ала Христос, включително като човек, 

напълно е познавал Бога: съгласно реченото у Иоана, 8:55: „Аз Го зная и пазя словото 

Му.” Следователно в Христа го е имало знанието на блажените. 

 

 Отговарям с думите, че онова, което е във възможност, бива възведено в 

действителност от нещо, което е в действителност: понеже самото това, което стопля 

другите неща, трябва да е топло. А човекът е във възможност спрямо знанието на 

блажените, състоящо се в богосъзерцанието, и се устремява към него като към цел: 

защото разумното творение е способно да достигне въпросното блажено познание, 

доколкото е по образ Божи. Хората биват възвеждани обаче към тази блажена цел чрез 

човековостта на Христа: съгласно реченото в Посланието до евреите, 2:10: 

„Подобаваше на Оня, заради Когото е всичко и от Когото е всичко, след като приведе в 

слава много синове, чрез страдание да усъвършенствува началника на тяхното 

спасение.” Ето защо това познание, състоящо се в богосъзерцанието, е трябвало да 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ІХ. За знанието Христово изобщо 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

подобава в най-превъзходна степен именно на Христа: тъй като причината винаги 

трябва да е по-могъща от причиненото. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че божествеността е 

съединена с човековостта на Христа по лице, а не по природа или същност: а при 

личностното единение природите остават различени. Затова душата на Христа, която е 

част от човешката природа, е усъвършенствувана чрез някаква светлина, придобита по 

причастност от божествената такава, за блаженото знание, чрез което Бог бива виждан 

по същност. 

 На второто трябва да се отговори, че благодарение на въпросното единение 

онзи човек е блажен с нетварно блаженство: както благодарение на единението е Бог. 

Ала освен нетварното блаженство в човешката природа на Христа е трябвало да е 

налице и някакво тварно такова, чрез което душата му е била насочена към крайната 

цел на човешката природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че блаженото съзерцание или знание в 

някакъв смисъл надхвърля природата на разумната душа: доколкото тя не е способна 

със собствени сили да го постигне. В друго отношение обаче то съответствува на тази 

природа: доколкото по природата си душата е годна да го придобие, тъй като е 

създадена по образ Божи, както беше казано по-горе. А нетварното знание във всяко 

отношение надхвърля природата на човешката душа. 

 

 

Раздел 3. Дали в Христа е вложено друго знание освен блаженото10

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е вложено друго 

знание освен блаженото. 

 1. Наистина, всяко друго тварно знание се отнася към блаженото като 

несъвършено към съвършеното. Но при наличието на съвършено познание се изключва 

несъвършеното: както ясното лицезрение изключва загадъчните видения на вярата, 

което проличава от думите на апостола в Първото послание до коринтяните, 13:10 сл. 

Та щом в Христа е имало блажено знание, както беше казано, то очевидно в него няма 

как да е било вложено друго знание. 

                                                
10 Cf. S. th., III q.12 a.1; Sent., III d.14 a.1; De verit., q.20 a.2 sq.; Compend. theol., 216. 
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 2. Освен това по-несъвършеното познание разполага към по-съвършеното: както 

мнението, което се ползува от диалектическия силогизъм, разполага към знанието, 

което прибягва до доказателствения. Ала там, където имаме съвършенство, не е 

необходима никаква разположеност: така, достигната ли бъде крайната граница, няма 

нужда от движение. Та щом всяко друго тварно познание се отнася към блаженото като 

несъвършено към съвършеното и като разположеността – към границата, то очевидно е, 

че Христос, който е притежавал блаженото познание, не се е нуждаел от друго. 

 3. Освен това, както телесната материя е във възможност спрямо сетивната 

форма, така възможният интелект е във възможност спрямо умопостигаемата форма. 

Ала телесната материя не може едновременно да приеме две сетивни форми, едната 

повече, а другата по-малко съвършена. Следователно и душата не може да приеме 

едновременно две знания, едното повече, другото по-малко съвършено. Така че следва 

пак същото заключение. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до колосяните, 2:3: „В Христа 

са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, приетата от Словото Божие 

човешка природа не подобава да е несъвършена. Но всичко, което е във възможност, е 

несъвършено, ако не бъде възведено в действителност. Възможният човешки интелект 

е във възможност спрямо всичко умопостигаемо. Той бива възведен в действителност 

чрез умопостигаемите видове, представляващи някакви изпълващи го форми: както се 

вижда от казаното в трета книга на „За душата”.11 Затова в Христа е трябвало да бъде 

вложено знание, доколкото чрез Словото Божие, съединено с душата Христова по лице, 

в нея са отпечатани умопостигаемите видове за всичко, спрямо което възможният 

интелект се намира във възможност: също както чрез Словото Божие при самото 

сътворяване на света умопостигаемите видове са отпечатани в ангелския ум, както 

проличава от думите на Августин в „Буквално тълкуване на книгата Битие”.12 И както 

пак според Августин13

                                                
11 Aristoteles, De anima, III 8, 431b21; Thomas Aquinas, lect.13. 

 в ангелите има два вида познание, „утринно”, чрез което нещата 

се познават в Словото, и „вечерно”, чрез което нещата се познават в собствената им 

природа чрез придадените им видове; така в Христа и по-точно в душата му освен 

12 De Gen. ad litt., II 8. 
13 Ibid., IV 22. – cf. De civ. Dei, XI 7. 
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нетварното божествено знание е налице и блажено такова, чрез което той познава 

Словото и нещата в Словото; но също вложено или влято знание, чрез което познава 

нещата в собствената им природа посредством умопостигаемите видове, съразмерни на 

човешкия ум. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в самото си понятие 

несъвършеното съзерцание на вярата включва противоположното на ясното 

съзерцание: понеже по самото си понятие вярата е за незримото, както беше установено 

във втората част на това съчинение. Ала познанието чрез вложени видове не включва в 

себе си нищо противоположно на блаженото. Ето защо в двата случая не става дума за 

едно и също нещо. 

 На второто трябва да се отговори, че разположеността се отнася към 

съвършенството по два начина: първо, като път, водещ към съвършенството; второ, 

като последица от съвършенството. Защото чрез топлината материята се разполага да 

приеме формата на огъня: а като се появи последната, топлината не изчезва, ами остава 

като някаква последица от въпросната форма. По същия начин мнението, причинено от 

диалектическия силогизъм, е път към знанието, придобивано чрез доказателство: но 

като бъде придобито то, познанието чрез диалектическия силогизъм може да остане 

като следствие от доказателственото знание, което е за причината: понеже онзи, който 

познава причината, със самото това още по-добре познава възможните знаци, на които 

се основава диалектическия силогизъм. По същия начин в Христа едновременно с 

блаженото знание остава вложеното, не като път към блаженството, ами като 

подсилено чрез блаженството. 

 На третото пък следва да се отвърне, че блаженото познание не става чрез 

вид, наподобяващ божествената същност или познаваемите в божествената същност 

неща, както е видно от казаното в първата част на настоящото съчинение; ами това 

познание постига непосредствено божествената същност, понеже самата божествена 

същност се съединява с блажения ум, както умопостигаемото – с мислещия го. Тази 

божествена същност е форма, надхвърляща мярата на всяко творение. Ето защо няма 

пречка заедно с тази надхвърляща рационалния ум форма в него да са налице и 

умопостигаеми видове, съразмерни с природата му. 
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Раздел 4. Дали в Христа е имало придобито от опит знание14

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало 

придобито от опит знание. 

 1. Наистина, Христос е притежавал по превъзходен начин всичко, което му 

подобава. Но той не е притежавал по превъзходен начин придобито знание: защото не е 

изучавал книгите, чрез които знанието се придобива по най-превъзходен начин; понеже 

у Иоана, 7:15, е речено: „И чудеха се иудеите, казвайки: как Той знае книга, когато не 

се е учил?” Излиза, следователно, че в Христа не е имало придобито знание. 

 2. Освен това към пълното не може да се добави нищо. Но душевната 

способност на Христа е била изпълнена с божествено вложените в нея умопостигаеми 

видове, както беше казано. Следователно към душата му не са можели да бъдат 

присъвкупени някакви придобити видове. 

 3. Освен това у оня, който е предразположен за знание, чрез сетивно възприетите 

от него неща не се придобива ново предразположение, тъй като в такъв случай биха 

били едновременно налице две форми от един и същ вид в един и същ носител: ами 

първоначалното предразположение укрепва и нараства. Та щом Христос е бил 

предразположен за вложеното в него знание, очевидно той не е придобил някакво друго 

знание чрез сетивно възприетите от него неща. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до евреите, 5:8: „Макар и да е 

Син, той се научи на послушание”, а глосата пояснява: „сиреч изпита го”. Следователно 

в Христа е имало някакво опитно знание: а то е придобито. 

 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното по-горе, приетата от 

Словото Божие човешка природа не е лишена от нищо, което „Бог е засял в природата 

ни”. Очевидно е обаче, че в човешката природа Бог е засял не само възможния 

интелект, ами и действуващия. Ето защо непременно трябва да кажем, че в душата на 

Христа е бил налице не само възможен, но и действуващ интелект. Но ако при другите 

неща „Бог и природата не правят нищо напразно”, както отбелязва Философът в първа 

книга на „За небето и света”15

                                                
14 Cf. S. th., III q.12 a.2; q.15 a.8; Sent., III d.14 a.3; d.18 a.3 ad 5; De verit., q.20 a.3 ad 1; Compend. theol., 
216. 

, още по-малко в душата Христова нещо е било напразно. 

15 De caelo, I 4, 271a33; Thomas Aquinas, lect.8. 
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А напразно е онова, което не извършва собствено действие; тъй като „всяка вещ е 

заради собственото си действие”, както е казано пак там.16 Но собственото действие на 

действуващия интелект е да придава действителност на умопостигаемите видове, 

абстрахирайки ги от представите: поради което в трета книга на „За душата”17

 Ето защо, макар на друго място

 е казано, 

че действуващият интелект „може да стане всичко”.  Така че е необходимо да заявим, 

щото в Христа е имало някакви умопостигаеми видове, приети във възможния интелект 

чрез действие на действуващия интелект. Сиреч в него има придобито знание, което 

някои наричат опитно. 
18

 

 да твърдях противното, трябва да признаем, че 

в Христа е имало придобито знание. Това собствено е човешкото знание, не само от 

гледна точка на приемащия носител, но и от гледна точка на действуващата причина: 

понеже това знание се полага в Христа съобразно светлината на действуващия 

интелект, който е съприроден на човешкото естество. А вложеното знание е придадено 

на човешката душа съобразно изливащата се отгоре ни светлина: и този начин на 

познаване е съразмерен с ангелската природа. Блаженото знание пък, чрез което се 

вижда самата Божия същност, е съприродно единствено на Бога, както беше отбелязано 

в първата част на това съчинение. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че има два начина за 

придобиване на знание, чрез откривателство и научаване, като този чрез 

откривателство е по-превъзходен, а този чрез научаване идва едва на второ място. 

Затова в първа книга на „Етика”19

 На второто трябва да се отговори, че човешкият ум е насочен в две страни. 

Първо, към по-висшето. В тази си насоченост душата на Христа била пълна с вложено в 

нея знание. Второ, към по-низшето: сиреч към представите, на които е присъщо да 

задвижват човешкия ум чрез силата на действуващия интелект. Христовата душа е 

 четем: „Най-добър  е онзи, който сам е проумял 

всичко: добър обаче е и този, който се повинува на добър учител.” Затова на Христа е 

подобавало да придобива по-скоро знание чрез откривателство, нежели чрез научаване: 

още повече, че именно той е даден от Бога на всички люде като Учител, съгласно 

реченото у Иоила, 2:23: „Радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог: понеже ви 

даде Учител по праведност.”  

                                                
16 Ibid., II 3, 286a8; Thomas Aquinas, lect.4. 
17 Id., De anima, III 5, 430a14; Thomas Aquinas, lect.10. 
18 Sent., III d.14 a.3; d.18 a.3 ad 5. 
19 Aristoteles, Ethic., I 4, 1095b10; Thomas Aquinas, lect.4. 
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трябвало да се изпълни със знание и с оглед на тази си насоченост: не в смисъл, че 

първата пълнота на човешкия ум не е била самодостатъчна; ами защото умът е 

трябвало да придобие завършеност и с оглед на представите. 

 На третото пък следва да се отвърне, че има разлика между придобитото и 

вложеното предразположение. Защото предразположението за знание се придобива 

чрез съотнасяне на човешкия ум с представите: поради което и няма как да се придобие 

повторно друго предразположение. Само че предразположението към вложеното 

знание е съвсем друго по понятието си, тъй като то се спуска отгоре в душата, а не се 

съотнася с представите. Така че едното и другото предразположение не са тъждествени 

по смисъла си. 
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