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ДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА БЛАЖЕНОТО ЗНАНИЕ НА ДУШАТА ХРИСТОВА 
 

 Сега трябва да разгледаме всяко от споменатите по-горе знания. Но тъй като за 

божественото знание стана дума в първата част на това произведение, сега остава да 

видим другите: най-напред блаженото; сетне вложеното; накрая придобитото. Но тъй 

като в първата част бяха казани много неща за блаженото знание, състоящо се в 

богосъзерцанието, тук ще споменем единствено онова, което се отнася до душата 

Христова. 

 Относно него се поставят четири въпроса: 

 Първо, дали душата на Христа е обхващала Словото или божествената същност. 

 Второ, дали  познавала всичко в Словото. 

 Трето, дали в Словото душата на Христа е познавала безкрайно много неща. 

 Четвърто, дали е виждала Словото или божествената същност по-ясно от всяко 

друго творение. 

 

 

Раздел 1. Дали душата на Христа е обхващала Словото или 

божествената същност1

 

  

 Начева се тъй. Изглежда, че душата на Христа е обхващала и обхваща Словото 

или божествената същност. 

 1. Наистина, Исидор2

 2. Освен това единението с Бога по личностно битие е по-тясно, нежели това при 

съзерцаването му. Само че по думите на Дамаскин в трета книга

 отбелязва, че „Троицата е позната както на себе си, така и 

на приетия човек”. Следователно приетият човек се приобщава към светата Троица 

тъкмо в присъщото на самата Троица знание за самата себе си. А това представлява 

обхващащото познание. Следователно душата Христова обхваща божествената 

същност. 

3

                                                
1 Cf. Sent., III d.14 a.2; De verit., q.20 a.4 sq.; In I Tim., VI lect.3; Compend. theol., 216. 

 „в едно от лицата 

цялата божественост е съединена с човешката природа в Христа”. Значи още повече 

2 Sent., I 3. 
3 De fide orth., III 6. 
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душата на Христос вижда цялата божествена природа. Така излиза, че душата Христова 

обхваща божествената същност. 

 3. Освен това „подобаващото на Божия Син по природа подобава на Сина 

Човечески по благодат”, както заявява Августин в „За Троицата”.4

 

 Но на Божия Син 

подобава по природа да обхваща божествената същност. Следователно това подобава 

по благодат и на Сина Човечески. Така се оказва, че душата на Христа обхваща 

Словото по благодат. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „Осемдесет и три въпроса”5

 

: 

„Което обхваща себе си, е крайно спрямо себе си.” Само че божествената същност не е 

крайна спрямо душата Христова: понеже я надхвърля безкрайно. Следователно душата 

Христова не обхваща Словото. 

 Отговарям с думите, че – както става ясно от казаното по-горе – единението на 

природите в личността на Христа е такова, щото се съхранява своеобразието на всяка 

от двете природи: така, че „нетварното е останало нетварно, а тварното е останало 

заключено в границите на творението”, както заявява Дамаскин в трета книга.6

 

 Но 

невъзможно е някоя твар да обхване божествената същност, както беше казано в 

първата част на настоящото съчинение: понеже безкрайното няма как да бъде 

обхванато от крайното. Ето защо следва да потвърдим, че душата на Христа по никакъв 

начин не обхваща божествената същност. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че приетият човек се 

причислява към божествената Троица не в смисъл, че я обхваща изцяло, ами в смисъл, 

че я познава по превъзхождащ останалите твари начин. 

 На второто трябва да се отговори, че дори в единението по личностно битие 

човешката природа не обхваща Словото Божие или божествената същност: макар тя 

цялата да е била съединена с човешката природа в едното лице на Сина, не цялата 

божествена сила е била, така да се каже, затворена в кръга на човешката природа. 

Затова Августин отбелязва в писмото си до Волусиан7

                                                
4 De Trinitate, 13. – cf. Contra serm. arian., 8. 

: „Искам да знаеш, че според 

християнското учение Бог не е влят в плътта така, че да изостави или пренебрегне 

5 83 quaest., qu.15. 
6 De fide orth., III 3. 
7 Ep., CXXXVII 2. 
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грижата си за управлението на вселената, или пък да я ограничи или съсредоточи върху 

телесното.” По същия начин душата на Христос вижда цялата Божия същност: само че 

не я обхваща, тъй като не я вижда изцяло, сиреч в съвършената й видимост, както беше 

пояснено в първата част на това съчинение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че думите на Августин трябва да се 

разбират като отнасящи се до благодатта на единението, съобразно която всичко казано 

за Сина Божи с оглед на божествената му природа, се отнася и до Сина Човечески 

поради тъждествеността на носителя. В този смисъл наистина може да се твърди, че 

Синът Човечески е съзерцател на цялата божествена същност: само че не по душата си, 

ами по божествената си природа. В същия смисъл може да се каже и че Синът 

Човечески е Създател. 

 

 

Раздел 2. Дали душата на Христа в Словото познава всичко8

 

  

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че душата на Христа не познава в 

Словото всичко. 

 1. Наистина, у Марка, 13:32, е речено: „За оня ден никой не знае, нито небесните 

Ангели, нито Син, а само Отец.” Следователно Христос не знае всичко в Словото. 

 2. Освен това, колкото по-съвършено някой познава началото, толкова повече 

неща познава във въпросното начало. Но Бог вижда същността си по-добре, нежели 

душата Христова. Значи той познава повече неща в Словото, отколкото душата 

Христова. Следователно душата на Христа не познава в Словото всичко. 

 3. Освен това величината на знанието се определя от множествеността на онова, 

което се знае. Та ако душата на Христа знаеше в Словото всичко, което знае самото 

Слово, би излязло, че знанието на душата Христова е равно на божественото, сиреч 

тварното – на нетварното. А това е невъзможно. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Откровението на Иоана, 5:12: „Достоен е 

закланият Агнец да приеме божествеността и знанието”, а глосата пояснява: „сиреч 

познанието на всички неща”. 

 

                                                
8 Cf. Sent., III d.14 a.2; De verit., q.8 a.3; q.20 a.4 sq.; Compend. theol., 216.  
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 Отговарям с думите, че ако се питаме, дали Христос познава всичко в Словото, 

„всичко” може да се схваща по два начина. Първо, в собствения смисъл на думата: като 

отнасящо се до всички неща, които в някакъв смисъл са, били са или ще бъдат, 

създадени са, казани са или са помислени от някого във всяко време. Така трябва да 

признаем, че душата на Христос в Словото познава всичко. Понеже всеки тварен 

интелект познава в Словото ако и не безусловно всичко, то поне толкова повече неща, 

колкото по-съвършено вижда Словото: при това всеки блажен интелект познава в 

Словото всички неща, които са обърнати към него. А към Христа и към достойнството 

му в някакъв смисъл са обърнати всички неща: понеже „всичко е Нему покорено” (1. 

Кор., 15:27). Пък и нему е дадена „власт да извършва съд, защото е Син Човечески”, 

както е казано у Иоана, 5:27. Ето защо душата на Христа в Словото познава всичко 

съществуващо във всяко време, а също и помишленията на човеците, над които е съдия: 

така че у Иоана, 2:25, за него е речено: „Сам знаеше, що има в човека”; което може да 

се разбира като отнасящо се не само до божественото знание, ами и до знанието на 

душата му, което има в Словото. 

 От друга страна „всичко” може да се схваща и по-разширително: като 

обхващащо не само всички действителни във всяко време неща, ами и онези, които са 

във възможност и никога не възхождат в действителност. Едни от тях остават 

единствено в божествената способност. В този смисъл душата Христова не познава 

всичко в Словото. Защото това би означавало да обхваща всичко, което Бог може да 

стори: а това ще рече да проумее божествената сила и, значи, божествената същност; 

понеже силата се познава, като познаем онова, което тя е в състояние да стори. Други 

пък са не само в божествената способност, ами и в тварната. Всички тях душата 

Христова познава в Словото. Защото в Словото схваща същността на всяко творение: а 

следователно способността и силата, както и всичко, което е в способността на 

творението. 

 

 И тъй, на първото възражение тр ябва да се отговор и, че тези сло ва Ар ий и 

Евномий схващали не като отнасящи се до знанието на душата, каквото не признавали 

в Христа, както беше казано по-горе; ами като отнасящи се до божественото познание 

на Сина, което смятали за по-малко от знанието на Отца. Само че това не може да е 

така. Защото „всичко чрез Словото Божие стана”, както е речено у Иоана, 1:3: а сред 

всичко останало чрез него са станали и всички времена. Ала чрез него не е станало 

нищо, което то да не знае. А не знае деня и часа на съда, защото не е сторил тъй, че да 
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се знаят: понеже, когато в Деяния на апостолите, 1:6 сл., те го попитали за това, не 

поискал да им го открие. В Битие, 22:12, пък, напротив, е казано: „Сега познах, че се 

боиш от Бога”, сиреч „сторих така, че това да бъде познато”. А за Отца се казва, че 

знае, понеже е предал въпросното познание на Сина. Затова чрез думите „освен Отца” 

се подразбира, че Синът познава, и то не само съобразно божествената си природа, ами 

и съобразно човешката. Понеже Хризостом9 привежда следния аргумент: „Ако на 

човека Христос е дадено да знае как да отсъжда, което е по-важното; още повече му е 

дадено да знае по-маловажното, именно времето на съда.” Ориген10 на свой ред свързва 

това с Христа „по тялото му, което е Църквата” (Колос., 1:24), а тя не знае въпросното 

време. Други11

 На второто трябва да се отговори, че Бог познава същността си по-добре, 

отколкото това прави душата на Христа, понеже я обхваща изцяло. Затова той познава 

не само всичко действително във всяко време, което именно означава да познава чрез 

лицезрение; ами и всичко, което може да направи, при това чрез така нареченото 

„просто проумяване”, както беше установено в първата част на това съчинение. Така че 

душата Христова знае всичко, което Бог познава в себе си чрез лицезрение: не обаче 

всичко, което Бог познава чрез просто проумяване. Следователно Бог познава повече 

неща в себе си, нежели душата Христова. 

 пък твърдят, че незнанието трябва да се разбира като отнасящо се до 

осиновения, а не до естествения Божи Син. 

 На третото пък следва да се отвърне, че величината на знанието се определя 

не само от броя на познаваните неща, ами и според яснотата на самото познание. Така 

че, макар знанието на Христовата душа, което тя има в Словото, да е равно по броя на 

познатите неща на знанието чрез лицезрение, което Бог има в себе си, от гледна точка 

на яснотата си знанието Божие безкрайно надхвърля знанието на душата Христова. 

Понеже нетварната светлина на божествения интелект безкрайно надхвърля приетата в 

Христовата душа тварна светлина, не само от гледна точка начина на познаване, ами и 

от гледна точка броя на познатите неща, както беше казано. 

 

 

                                                
9 In Mt., hom.77. 
10 In Mt., 24:36. 
11 Gregorius Turonensis, Historia Francorum, I prol. 
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Раздел 3. Дали душата на Христа е можела да познае в Словото 

безкрайно много неща12

 

  

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че душата на Христа не е можела 

да познае безкрайно много неща в Словото. 

 1. Наистина, познатото безкрайно противоречи на самото определение за 

безкрайно: защото в трета книга на „Физика”13

 2. Освен това знанието за безкрайното е безкрайно. Само че знанието на душата 

Христова не може да е безкрайно: понеже е нейна крайна способност, доколкото тя е 

тварна. Следователно душата на Христа не може да познава безкрайно много неща. 

 e казано, че „безкрайно е онова, при 

което спрямо всяко количество винаги може да бъде взето нещо външно”. Но 

определението няма как да бъде отделено от определеното: понеже това би означавало 

противоположностите да съществуват заедно. Следователно невъзможно е душата на 

Христа да знае безкрайно много неща. 

 3. Освен това не може да има нещо по-голямо от безкрайното. Но, казано 

безусловно, в божественото знание може да се съдържат повече неща, нежели в 

знанието на душата Христова, както беше казано. Следователно душата на Христа не 

познава безкрайно много неща. 

 

 Противно на това е обаче, дето душата на Христа познава цялата си способност 

и всичко, на което е способна. Тя обаче е способна да пречисти безкрайно много 

грехове: съгласно реченото в Първото послание на Иоана, 2:2: „Той е омилостивение за 

нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.” Следователно 

душата на Христа познава безкрайно много неща. 

 

 Отговарям с думите, че знание има единствено за съществуващото: понеже 

съществуващото и истинното са взаимозаменими. Дадено нещо обаче се нарича 

„съществуващо” в два смисъла: безусловно, именно съществуващото в действителност; 

и относително, именно съществуващото във възможност. И тъй като, както е казано в 

девета книга на „Метафизика”14

                                                
12 Cf. Sent., III d.14 a.2; De verit., q.20 a.4; Quodl., III q.2 a.1.  

, всяко нещо се познава като съществуващо в 

действителност, а не във възможност, знанието е обърнато първо и най-вече към 

13 Aristoteles, Phys., III 6, 207a7; Thomas Aquinas, lect.11. 
14 Id., Metaphys., IX 9, 1051a30; Thomas Aquinas, lect.10. 
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действително съществуващото. Вторично то е обърнато и към съществуващото във 

възможност: което, прочее, не се познава само по себе си, ами се познава онова, в чиято 

способност то е. 

 Така че, що се отнася до първия вид знание, душата на Христа не знае безкрайно 

много неща. Защото няма безкрайно много действителни неща, дори ако вземем всички 

действителни неща във всяко време: тъй като положението на възникване и развала не 

продължава безкрайно; поради което има определен брой не само на невъзникналите и 

неразрушими неща, ами и на тези, които възникват и загиват. Що се отнася до другия 

вид знание, душата на Христа знае в Словото безкрайно много неща. Защото тя знае, 

както стана дума, всичко, което е в способността на творението. И тъй като в тази 

способност има безкрайно много неща, душата Христова знае безкрайно много неща 

чрез просто проумяване, не обаче и чрез лицезрение. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че – както беше казано в 

първата част на това произведение – за безкрайно можем да говорим в два смисъла. 

Първо, от гледна точка на формата. Така безкрайното се изказва чрез отрицание: такова 

е онова, което е форма или действителност, неограничена от материята или носителя, в 

който е приета. Това безкрайно само по себе си е във висша степен познаваемо поради 

съвършенството на действителността, при все че не може да бъде обхванато от 

ограничената способност на творението: понеже по този начин наричаме безкраен Бога. 

Такова безкрайно душата на Христа познава, ако и да не го обхваща. От друга страна за 

безкрайно говорим с оглед възможността на материята. Това е изказване чрез 

лишеност: когато нещо няма онова, което е естествено да притежава. В този смисъл 

става дума за безкрайното по величина. То по самото си понятие е непознаваемо: тъй 

като представлява материя, лишена от форма, както е казано в трета книга на 

„Физика”15, а всяко познание е чрез формата или действителността. Така че, ако 

въпросното безкрайно трябва да се познае чрез мярата на самото познавано, това е 

невъзможно: защото нему е присъщо да бъде вземано част след част, както е казано в 

трета книга на „Физика”.16

                                                
15 Id. Phys., III 6, 207a25: Thomas Aquinas, lect.11. 

 В този смисъл е вярно, че „спрямо всяко количество”, ако се 

взема част след част, „винаги може да бъде взето нещо външно”. Но както 

материалните неща могат да бъдат схващани от интелекта нематериално, а многото 

неща в единството им, така и безкрайно многото неща могат да бъдат схващани от 

16 Ibid., III 6, 206a25; Thomas Aquinas, lect.10. 
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интелекта не като такива, ами като краен брой, така че това, което е само по себе си 

безкрайно, да бъде познато от интелекта като крайно. По този именно начин душата 

Христова знае безкрайно много неща: доколкото ги знае не пробягвайки от едно към 

друго, ами в единството им; в някакво творение, в чиято способност безкрайно многото 

неща предсъществуват; но най-вече в самото Слово. 

 На второто трябва да се отговори, че няма пречка дадено нещо да е безкрайно 

в един смисъл, а в друг да е крайно: например ако при величините си представим 

повърхност с безкрайна дължина, ала с крайна ширина. Така че, ако има безкрайно 

много човеци, те ще са безкрайно много в едно отношение, именно по брой: ала по 

същността си няма да притежават безкрайност, тъй като всяка същност е ограничена от 

понятието за един вид. Само че онова, което е безусловно безкрайно според понятието 

за същността си, е Бог, както беше отбелязано в първата част на това съчинение. Но 

собствен обект на интелекта е „това, което дадено нещо е”, както е казано в трета книга 

на „За душата”17

 На третото пък следва да се отвърне, че безкрайното във всяко отношение 

може да е само едно: поради което и Философът заявява в първа книга на „За небето и 

света”

; а към него се отнася понятието за вида. Така че душата на Христа, 

доколкото притежава ограничена способност, се докосва до онова, което е безусловно 

безкрайно по същност, сиреч Бог, ала не го обхваща, както беше казано. Тя е в 

състояние да обхване безкрайното, което е във възможност в творенията,: понеже то е 

съотносимо с нея според понятието за същността, откъм което няма безкрайност. 

Защото и нашият интелект мисли общото, сиреч природата на рода и вида, което в 

някакъв смисъл притежава безкрайност, тъй като е в състояние да се изказва за 

безкрайно многото неща. 

18, че тъй като тялото има измерения във всички посоки, не е възможно да има 

много безкрайни тела. Но ако нещо е безкрайно само в едно отношение, няма пречка да 

има много такива безкрайни неща: както ако мислим много безкрайно дълги линии, 

простиращи се в крайна по ширина повърхност. Защото тогава безкрайното не е 

субстанция, ами е акцидентално определение на нещата, наречени безкрайни, както е 

казано в трета книга на „Физика”19

                                                
17 Id., De anima, III 6, 430b28; Thomas Aquinas, lect.11. 

; и както безкрайното се умножава съобразно 

различните си носители, така по необходимост се умножава и свойството на 

безкрайното, та да съответствува на всяко съобразно носителя му. Свойство на 

18 De caelo, I 7, 274b19; Thomas Aquinas, lect.13. 
19 Id., Phys., III 5, 204a20; Thomas Aquinas, lect.7. 
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безкрайното е обаче, дето няма нищо по-голямо от безкрайното. Така че, ако вземем 

една безкрайна линия, в нея няма нищо по-голямо от безкрайното. По същия начин, ако 

вземем която и да е друга безкрайна линия, то очевидно частите на всяка от тях ще са 

безкрайно много. Значи във въпросната линия няма нищо по-голямо от тези безкрайно 

много части: ала във втората и третата линия освен тях ще има повече, също безкрайно 

много, части. Същото се случва, както знаем, и при числата: защото видовете четни 

числа са безкрайно много, както и видовете нечетни; и при все това четните и 

нечетните числа са повече от четните. Ето защо трябва да кажем, че няма нищо по-

голямо от безусловно безкрайното, обхващащо всички неща: а от определеното в 

някакво отношение безкрайно няма по-голямо в собствения му ред, но извън този ред 

може да бъде налице нещо по-голямо. По този именно начин безкрайно много неща са 

в способността на творението: и въпреки това в Божията способност има повече такива, 

нежели в тази на творението. По същия начин душата на Христа знае безкрайното чрез 

просто проумяване: но Бог все пак знае повече съобразно този начин на проумяване. 

 

 

Раздел 4. Дали душата на Христа вижда по по-съвършен начин 

Словото, отколкото която и да е друга твар20

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че душата на Христа не вижда 

по по-съвършен начин Словото, отколкото която и да е друга твар. 

 1. Наистина, съвършенството на познанието е съобразно познавателното 

средство: така например по-съвършено е познанието посредством доказателствения 

силогизъм, нежели това посредством диалектическия. Но всички блажени виждат 

Словото непосредствено  чрез самата божествена същност, както беше заявено в 

първата част на това съчинение. Следователно душата на Христа не вижда по по-

съвършен начин Словото, отколкото която и да е друга твар. 

 2. Освен това съвършенството на виждането не надхвърля зрителната 

способност. Само че способността на разумната душа, каквато е Христовата, стои по-

долу от ангелския интелект: както се вижда от думите на Дионисий в четвърта глава на 

                                                
20 Cf. Compend. theol., 216. 
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„За божествените имена”.21

 3. Освен това Бог безкрайно по-съвършено вижда собственото си Слово, нежели 

душата. Значи има безкрайно много междинни степени между мярата, в която Бог 

вижда Словото си, и тази, в която го вижда душата Христова. Следователно не бива да 

се твърди, че душата на Христа вижда Словото или божествената същност по по-

съвършен начин, отколкото го прави която и да е друга твар. 

 Следователно душата на Христа не вижда Словото по по-

съвършен начин от ангелите. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до ефесяните, 

1:20 сл., а именно, че Бог „постави Христа от дясната си страна на небесата, по-горе от 

всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в 

тоя век, но и в бъдещия”. Но в телесната слава един стои толкова по-горе, колкото по-

съвършено познава Бога. Следователно душата на Христа вижда Бога по по-съвършен 

начин, отколкото която и да е друга твар. 

 

 Отговарям с думите, че лицезрението на божествената същност е присъщо на 

всички блажени чрез причастността им към светлината, изхождаща към тях от извора 

на Словото Божие: съгласно реченото у Иисуса Сирахов, 1:5: „Извор на премъдростта е 

словото на Бога Всевишни.” С това Слово Божие обаче най-близко в сравнение с която 

и да е друга твар е свързана душата Христова, която е съединена с него личностно. 

Затова тя по-пълно от всяка друга твар приема въздействието на светлината, в която 

Словото вижда Бога. Затова и в сравнение с останалите творения тя по по-съвършен 

начин съзира самата първа истина, която е Божията същност. Поради което и у Иоана, 

1:14, е речено: „Видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, пълен” не 

само „с благодат”, ами „и с истина”. 

 

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

познанието от гледна точка на познаваното зависи от средството: от гледна точка на 

познаващия обаче зависи от способността или предразположението. Това обяснява, 

защо и при хората чрез едно и също средство един стига по по-съвършен начин до 

дадено заключение в сравнение с друг. В този именно смисъл душата на Христа, която 

                                                
21 De div. nom., IV 2. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
Х. За блаженото знание на душата Христова 

11 

 

http://philosophymedieval.org/  

е изпълнена с по-изобилна светлина, познава по по-съвършен начин божествената 

същност, нежели другите блажени, макар всички те да виждат самата Божия същност. 

 На второто трябва да се отговори, че лицезрението на божествената същност 

надхвърля естествената способност на всяка твар, както беше казано в първата част на 

това произведение. Затова степените в него се определят по-скоро съобразно реда на 

благодатта, в който Христос превъзхожда всички, нежели съобразно реда на природата, 

в който ангелската природа стои по-горе от човешката. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както отбелязахме по-горе, не може 

да има благодат, по-голяма от Христовата, именно поради единението му със Словото; 

а същото е редно да бъде казано и по отношение на съвършенството на 

богосъзерцанието: макар че в безусловен смисъл е възможно да има по-висока степен 

съобразно безкрайността на божествената способност.   
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