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ЕДИНАДЕСЕТИ ВЪПРОС.  
ЗА ВЛОЖЕНОТО ИЛИ ВЛЯТОТО В ДУШАТА НА ХРИСТА ЗНАНИЕ 
 

 Следва да говорим за вложеното или влятото в душата на Христа знание. 

 Във връзка с това се пита за шест неща: 

 Първо, дали чрез това знание Христос знае всичко. 

 Второ, дали е можел да се ползува от това знание, без да се обръща към 

представите. 

 Трето, дали това знание е било обобщаващо. 

 Четвърто, за сравнението на това знание с ангелското. 

 Пето, дали е предразположение за знание. 

 Шесто, дали е било разчленено съобразно различните предразположения. 

 

 

Раздел 1. Дали чрез вложеното или влято в него знание Христос е 

познавал всичко1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че чрез това знание Христос не е знаел всичко. 

 1. Наистина, това знание е вложено в Христа за усъвършенствуване на неговата 

разумна способност. Ала възможният интелект на човешката душа изглежда не е във 

възможност безусловно към всички неща, ами единствено към онези, към които може 

да бъде възведен в действителност чрез действуващия интелект, който собствено го 

задействува: а това са тъкмо познаваемите чрез естествения разум неща. Следователно 

чрез това знание той не е познавал надхвърлящото естествения разум. 

 2. Освен това представите се отнасят към човешкия интелект така, както 

цветовете – към зрението, както е казано в трета книга на „За душата”.2

                                                
1 Cf. S. th., III q.12 a.1; Sent., III d.14 a.3; De verit., q.20 a.6; Compend. theol., 216. 

 

Съвършенството на зрителната способност не се изразява обаче в познаването на 

изцяло безцветното. Следователно и съвършенството на човешкия интелект не се 

изразява в познаването на неща, за които не може да има представи: каквито са 

например обособените субстанции. Та щом въпросното знание е било налице в Христа 

2 Aristoteles, De anima, III 7, 431a14; Thomas Aquinas, lect.12. 
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тъкмо заради усъвършенствуването на разумната му душа, чрез него той очевидно не е 

познавал обособените субстанции. 

 3. Освен това за съвършенството на интелекта не се иска той да познава 

отделните неща. Оказва се, следователно, че чрез това знание душата на Христа не е 

познавала отделното. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Исая, 11:2, че „ще почива върху Него Дух 

на премъдрост и разум, на знание и съвет”: сиреч онова, което обхваща всичко, дето 

може да се знае. Защото чрез премъдростта се познават всички божествени предмети; 

чрез разума – всичко нематериално; чрез знанието – всички заключения; чрез съвета – 

всички постъпки. Следователно чрез вложеното в него от Светия Дух знание Христос 

очевидно е познавал всичко. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, душата на Христа е 

подобавало да бъде съвършена във всяко едно отношение, доколкото всяка нейна 

способност е възведена в действителност. Трябва да отбележим обаче, че в човешката 

душа, както и във всяко творение, има две пасивни способности: едната съотнесена с 

естественото действуващо; друга съотнесена с първото такова, което може да възведе 

всяко творение в по-висша действителност, към която не може да я задвижи 

естественото действуващо; и тази втора способност обикновено наричаме „способност 

за послушание”. Както едната, така и другата способност на Христовата душа е била 

възведена в действителност чрез това божествено вложено в нея знание. Така 

благодарение на него душата на Христа най-напред е познавала всичко, което е 

възможно да бъде познато от човека чрез силата на светлината на действуващия 

интелект: сиреч всичко, отнасящо се до човешките науки. На второ място чрез същото 

това знание Христос е познавал всичко, което бива посочено на човеците чрез 

божествено откровение: независимо дали става дума за дара на мъдростта, за дара на 

пророчеството или за който и да е дар на Светия Дух. Защото душата на Христа е 

познала всички тези неща по-изобилно и по-пълно от останалите. Самата Божия 

същност обаче тя не е познала чрез това знание: ами само чрез първото, за което стана 

дума по-горе. 

 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
За вложеното или влятото в душата на Христа знание 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че аргументът се отнася 

до естественото действие на разумната душа, което е съотнесено с естественото 

действуващо, сиреч с действуващия интелект. 

 На второто трябва да се отговори, че в положението си в този живот човешката 

душа е обвързана в някаква степен с тялото, така че не може да мисли без представи и, 

значи, не може да мисли обособените субстанции. Но след този тук живот отделената 

от тялото душа ще може сама да познае в някаква степен обособените субстанции, 

както беше казано в първата част на настоящото произведение. Това е най-ясно видно 

при душите на блажените. Преди страстите си Христос обаче е бил не само пътник, ами 

и съзерцател. Поради което душата му е можела да познава обособените субстанции по 

същия начин, както това прави отделената от тялото душа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че познаването на отделните неща не 

допринася за съвършенството на разумната душа с оглед на теоретическото знание; ала 

допринася за съвършенството й с оглед на практическото такова, което не може да е 

съвършено, ако не се познават отделните неща, с които действуваме, както е казано в 

шеста книга на „Етика”.3 Затова благоразумието предполага „памет за миналото, 

познаване на настоящето и провиждане на бъдещето”, както отбелязва Тулий в своята 

„Реторика”.4

 

 Та щом Христос е притежавал в пълна степен благоразумие съобразно 

дара на съвета, следва, че той е познавал всички отделни минали, настоящи и бъдещи 

неща. 

 

Раздел 2. Дали душата на Христа е можела за познава чрез 

вложеното или влятото в нея знание без да се обръща към 

представите5

 

 

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

да познава чрез това знание без да се обръща към представите. 

 1. Наистина, представите се отнасят към разумната душа така, както цветовете – 

към зрението, както е отбелязано на споменатото място в трета книга на „За душата”. 

Но зрителната способност на Христа не е можела да се прояви в действителност, ако не 

                                                
3 Id., Ethic., VI 7, 1141b14; Thomas Aquinas, lect.7. 
4 Cicero, Rhet., II 53. 
5 Cf. S. th., III q.11 a.4; Sent., III d.14 a.3; De verit., q.20 a.3 ad 1. 
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се обърне към цветовете. Следователно и разумната му душа не е можела да мисли без 

да се обърне към представите. 

 2. Освен това душата на Христа има същата природа като нашите души: в 

противен случай той не би бил от същия вид като нас; а точно обратното твърди 

апостолът в Посланието до филипяните, 2:7: „По вид се оказа като човек.” А нашата 

душа не може да мисли без да се обърне към представите. Следователно и душата на 

Христа не го може. 

 3. Освен това сетивата са дадени на човека, за да обслужват интелекта. Така че, 

ако душата на Христа е можела да мисли без обръщане към представите, които са ни 

дадени чрез сетивата, би излязло, че в душата на Христа напразно има сетива: което е 

нелепо. Оказва се, следователно, че душата на Христа не е можела да мисли, ако не се 

обърне към представите. 

 

 Противно на това е обаче, дето душата Христова е познавала неща, които не 

могат да бъдат познати чрез представи, именно обособените субстанции. Следователно 

е можела да мисли без да се обръща към представите. 

 

 Отговарям с думите, че в положението си преди страстите Христос е бил 

едновременно пътник и съзерцател, както ще видим по-ясно по-нататък. Положението 

на пътник е заемал преди всичко от гледна точка на тялото си, доколкото то е способно 

да изпитва страдания; а това на съзерцател – от гледна точка на разумната си душа. 

Положението на съзерцаващата душа обаче е такова, че тя по никакъв начин не се 

подчинява и не зависи от тялото си, ами изцяло властвува над него: поради което и след 

възкресението славата ще преходи от душата към тялото. А душата на пътника има 

нуждата да се обръща към представите, понеже е обвързана с тялото, в някакъв смисъл 

му е подчинена и зависи от него. Тъкмо поради това блажените души и преди, и след 

възкресението могат да мислят без обръщане към представите. Това именно трябва да 

кажем и относно душата Христова, която напълно е притежавала способността на 

съзерцателя. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че сходството, споменато 

от Философа, не се отнася до всичко. Защото е очевидно, че целта на зрителната 

способност е да познае цветовете: докато цел на разумната способност е да познае не 

представите, ами умопостигаемите видове, които възприема от представите и в 
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представите съобразно положението ни в настоящия живот. Сходство е налице в това, 

към което са обърнати двете способности; не обаче и в това, което представлява 

границата на всяка от тях. Понеже нищо не пречи дадена вещ при различно свое 

положение да достигне целта си по различен начин: а собствената цел на всяка вещ 

винаги е една. Ето защо, макар зрението да не познава нищо без цвят, интелектът в 

определено свое положение може да познава без представа: не обаче и без 

умопостигаем вид. 

 На второто трябва да се отговори, че ако и душата Христова да е била от 

същата природа като нашите души, тя все пак е притежавала някакво положение, 

каквото понастоящем душите ни не притежават реално, ами само се надяват да го 

придобият, именно положението на съзерцател. 

 На третото пък следва да се отвърне, че душата на Христа е можела да мисли 

без да се обръща към представите, ала е можела да мисли и обръщайки се към тях. 

Затова сетивата не са й били излишни: още повече, че сетивата се дават на човека не 

само заради разумната душа, ами и заради нуждите на живота му като живо същество. 

 

 

Раздел 3. Дали душата на Христа е имала вложено в нея или влято 

знание чрез обобщаване6

 

 

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

това знание чрез обобщаване. 

 1. Наистина, в трета книга7

 2. Освен това човек прибягва до обобщаване или разумно разсъждение, за да 

изследва онова, което не знае. Само че душата Христова е знаела всичко, както беше 

казано по-горе. Следователно в Христа не е имало обобщаващо или разсъдъчно знание. 

 Дамаскин заявява: „В Христа не говорим за съвет 

или избор.” А тези неща са отстранени от Христа единствено доколкото те предполагат 

обобщаване и разсъждение. Следователно, както изглежда, в Христа не е имало 

обобщаващо или разсъдъчно знание. 

 3. Освен това знанието на Христовата душа е било това на съзерцателите, които 

са подобни на ангелите според реченото у Матея, 22:30. Но в ангелите няма 

обобщаващо или разсъдъчно знание: както се вижда от думите на Дионисий в седма 
                                                
6 Cf. Sent., III d.14 a.3; De verit., q.20 a.3 ad 1. 
7 De fide orth., III 14. – cf. II 22. 
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глава на „За божествените имена”.8

 

 Следователно и в душата на Христа не е имало 

такова.  

Противно на това е обаче, дето Христос е имал разумна душа, както беше 

установено по-горе. А собственото действие на разумната душа е пренасянето и 

прехождането от едно към друго. Следователно в Христа е имало разсъдъчно или 

обобщаващо знание. 

 

Отговарям с думите, че дадено знание може да бъде разсъдъчно или 

обобщаващо в два смисъла. Първо, с оглед на придобиването му: както става при нас, 

които познаваме едно чрез друго, например следствието чрез причините или обратно. В 

този смисъл знанието на душата Христова не е било разсъдъчно или обобщаващо: тъй 

като знанието, за което говорим сега, е било божествено вложено в него, а не 

придобито чрез разумно изследване. 

За разсъдъчно или обобщаващо знание можем да говорим обаче и с оглед на 

употребата му: както когато знаещите заключават от причините за следствията, ала не 

за да научат нещо ново, ами за да използуват вече притежаваното от тях знание. В този 

именно смисъл знанието на душата Христова е можело да бъде обобщаващо или 

разсъдъчно: понеже той е можел да заключава от едно за друго така, както му е угодно. 

Така у Матея, 17:25 сл., Господ пита Петра: „Земните царе от кого взимат данък, от 

своите ли синове или от чуждите?”, Петър отвръща, че от чуждите, и тогава Христос 

заключава: „Значи синовете са свободни.” 

 

И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че от Христа се изключва 

съветът, който е свързан със съмнение: а значи и изборът, който съветът включва в 

понятието си. Което не означава, че Христос не се съветва. 

На второто трябва да се отговори, че този аргумент се отнася до 

разсъждението и обобщението, насочени към придобиване на знание. 

На третото пък следва да се отвърне, че блажените се уподобяват на ангелите 

по благодатните дарове: те обаче остават различни по природа. Затова употребата на 

обобщения и разсъждения е съприродно на душите на блажените, не обаче и на 

ангелите. 

                                                
8 De div. nom., VII 2; Thomas Aquinas, lect.2. 
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Раздел 4. Дали вложеното или влятото в Христа знание е било по-

малко от това в ангелите9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа въпросното знание 

е било по-малко, нежели в ангелите. 

 1. Наистина, съвършенството съответствува на подлежащото на 

усъвършенствуване. Но съгласно природния ред човешката душа е по-долу от 

ангелската природа. Та щом знанието, за което говорим сега, е вложено в душата 

Христова за усъвършенствуването й, това знание очевидно е било по-низше от 

знанието, чрез което се усъвършенствува ангелската природа. 

 2. Освен това знанието на душата Христова в някакъв смисъл е било 

обобщаващо и разсъдъчно: а това не може да се каже за ангелското знание. 

Следователно знанието на Христовата душа е било по-низше от ангелското. 

 3. Освен това, колкото дадено знание е по-нематериално, толкова то е по-мощно. 

А знанието на ангелите е по-нематериално от това на душата Христова: понеже душата 

на Христа е действителност на тялото му и е обърната към представите, а това не може 

да се каже за ангелите. Следователно знанието на ангелите е по-мощно, нежели това на 

душата Христова. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до евреите, 2:9: 

„Виждаме, че Иисус, Който бе малко нещо понизен пред Ангелите, зарад претърпяната 

смърт биде увенчан със слава и чест.” От което става ясно, че Христос е наречен 

понизен пред ангелите единствено поради претърпяната смърт. Не е такъв обаче по 

знание. 

 

 Отговарям с думите, че вложеното в душата на Христа знание може да бъде 

разбирано по два начина: първо, от гледна точка на онова, което притежава от 

действуващата причина; второ, от гледна точка на онова, което притежава от 

приемащия носител. Що се отнася до първото, знанието на душата Христова е 

превъзхождало знанието на ангелите и по множествеността на познатите неща, и по 

сигурността на знанието: понеже вложената в душата на Христа духовна светлина е по-

                                                
9 Cf. Sent., III d.14 a.1. a3; De verit., q.20 a.4; Compend. theol., 216.   
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превъзходна, нежели тази, която се отнася до ангелската природа. Що се отнася обаче 

до второто, вложеното в душата Христова знание стои по-долу от ангелското: именно с 

оглед естествения за човешката душа начин на познаване, сиреч чрез обръщане към 

представите, както и чрез обобщаване и разсъждение. 

 

Оттук става ясен и отговорът на възраженията. 

 

 

Раздел 5. Дали вложеното или влятото в душата на Христа знание е 

било предразположение за знание10

 

 

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

предразположение за знание. 

 1. Наистина, казано беше, че на душата Христова е подобавало да е съвършена 

във висша степен. Но по-голямо е съвършенството на действителното знание, нежели 

това на предразположението за знание. Поради което и на Христа е подобавало да знае 

всичко в действителност. Следователно той не е имал предразположение за знание. 

 2. Освен това, доколкото предразположението е насочено към действителността, 

то напразно би се оказало онова предразположение за знание, което никога не се 

възвежда в действителност. Но щом Христос е знаел всичко, както вече беше казано, 

той не е можел да съзерцава действително всички неща едновременно, познавайки ги 

едно след друго: понеже безкрайно много неща няма как да бъдат изброени и 

избродени. Следователно в него напразно би имало предразположение за знание: което 

е нелепо. Което означава, че той е имал действително знание за всичко, което е знаел, а 

не предразположение за такова. 

 3. Освен това предразположението за знание е някакво съвършенство на 

знаещия. А съвършенството е по-благородно от подлежащото на усъвършенствуване. 

Та ако в душата на Христа е било налице някакво тварно предразположение за знание, 

би се оказало, че нещо тварно е по-благородно от душата Христова. Следователно в 

душата на Христа не е имало предразположение за знание. 

 

                                                
10 Cf. Sent., III d.14 a1; De verit., q.20 a.2 
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 Противно на това е обаче, дето знанието на Христа, за което говорим сега, е 

било еднозначно с нашето знание: също както душата му е била от същия вид като 

нашата. Само че нашето знание е в рода на предразположението. Следователно и 

знанието на Христа е включвало предразположението за знание. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, мярата на вложеното в 

душата Христова знание е съответствувала на приемащия носител: понеже то е 

приемано в приемащия съобразно неговата мяра. Въпросната мяра обаче е съприродна 

с човешката душа, в която интелектът понякога е в действителност, понякога е във 

възможност. Но по средата между чистата възможност и завършената действителност 

стои предразположението. А опосредяващото и крайностите са от един и същ род. 

Откъдето става ясно, че съприродната на човешката душа мяра е тази, при която 

знанието се приема чрез предразположение за такова. Ето защо трябва да се каже, че 

вложеното в душата на Христа знание е било предразположение за знание: от което той 

е можел да се възползува, когато поиска. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в душата Христова е 

имало два вида знание: като и двете са били по свой начин напълно съвършени. Едното 

е надхвърлящо мярата на човешката природа: чрез него Христос е съзирал Божията 

същност и другите неща в нея. То е било безусловно съвършено. Това знание е било не 

предразположение, ами действително знание спрямо всичко, което той е познавал по 

този начин. Другото знание е било налице в Христа според мярата на човешката 

природа, доколкото той е познавал нещата чрез божествено вложените в душата му 

видове: за това именно знание става дума сега. Това знание не е било безусловно 

съвършено: ами съвършено единствено в рода на човешкото познание. Поради което и 

не е било необходимо да е винаги в действителност. 

 На второто трябва да се отговори, че предразположението се възвежда в 

действителност по нареждане на волята: понеже предразположението е онова, „чрез 

което човек действува, когато поиска”.11

                                                
11 Averroes, De anima, III comm.18. 

 Но спрямо безкрайното волята се отнася 

неопределено. И все пак това не е напразно, макар тя да не е насочена в действителност 

към всички неща, ами единствено към онова, което подобава по място и време. Затова и 

предразположението не е напразно, при все че не всички подвластни му неща биват 
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възведени в действителност, ами в действителност бива възвеждано само това, което 

съответствува на дължимата цел на волята съобразно изискванията на обстоятелствата 

и времето. 

 На третото пък следва да се отвърне, че за благото и съществуващото говорим 

по два начина. Първо, безусловно. Така благо и съществуващо наричаме субстанцията, 

която субсистира в битието и благостта си. На второ място за съществуващото и 

благото говорим в някакво отношение. В случая става дума за акцидентално 

съществуващото: което не притежава само по себе си битието и благостта, ами 

носителят му е съществуващ и благ. Така че предразположението за знание не е 

безусловно по-добро и по-достойно от душата Христова, ами е такова в някакво 

отношение: защото цялата благост на предразположението към знание е в благостта на 

носителя. 

 

 

Раздел 6. Дали вложеното в душата на Христа знание е било 

разчленено съобразно различните предразположения12

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че в душата Христова е имало 

само едно предразположение за знание. 

 1. Наистина, колкото по-съвършено е дадено знание, толкова по-единно е то: 

поради което и по-висшите ангели познават чрез по-общи форми, както беше 

отбелязано в първата част на това съчинение. Но знанието Христова е било най-

съвършено. Следователно и най-единно. И значи не е било разчленено съобразно 

различните предразположения. 

 2. Освен това нашата вяра произлиза от знанието на Христа: поради което в 

Посланието до евреите, 12:2, е речено: „Имаме пред очи началника и завършителя на 

вярата – Иисуса.” Само че предразположеността към вярата е една във всички вярващи, 

както беше казано във втората част на настоящото съчинение. Следователно още 

повече у Христа е имало само едно предразположение към знание. 

 3. Освен това знанието се разделя съобразно различните разумни основания на 

познаваемите неща. А душата Христова е знаела всичко съобразно едно само разумно 

                                                
12 Cf. Sent., III d.14 a.3. 
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основание: именно съобразно вложената в нея божествена светлина. Следователно в 

Христа е имало само едно предразположение за знание. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Захария, 3:9, че „на тоя един камък”, сиреч 

Христос, „има седем очи”. Под „око” се разбира знание. Следователно, както излиза, в 

Христа е имало повече предразположения за знание. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, вложеното в душата Христова 

знание е било съприродно с човешкото. На човешката душа обаче е естествено 

присъщо да приема по-малко общи видове, нежели ангелите: като тя познава именно 

различните по вида си природи чрез различни умопостигаеми видове. Оттук следва, че 

в нас има различни предразположения за знания, тъй като има различни родове на 

познаваните неща: доколкото свежданите към един род неща се познават с едно 

предразположение за знание; понеже, както четем в първа книга на „Втора 

аналитика”13

 

, „всяка наука е за един само род носител”. Ето защо вложеното в душата 

Христова знание е било разчленено съобразно различни предразположения. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както беше казано по-

горе, знанието на Христовата душа е най-съвършеното и надхвърля ангелското, що се 

отнася до наличното в нея като Божие въздействие: ала то стои по-долу от ангелското 

знание, що се отнася до мярата на приемащия. А тази мяра е такава, че въпросното 

знание се разчленява съобразно многото предразположения, доколкото познава чрез 

по-частни видове. 

 На второто трябва да се отговори, че нашата вяра се опира на първата истина. 

Затова Христос е началник на вярата ни съобразно божественото знание, което е 

безусловно едно. 

 На третото пък следва да се отвърне, че божествено вложената в нас светлина 

е основанието да мислим обобщено божествено откровеното ни: също както и 

светлината на интелекта – нещата, които се познават естествено. Затова в душата на 

Христа е трябвало да бъдат положени видовете на отделните неща, за да бъде познато 

всяко от тях със съответното му познание. В този именно смисъл в душата на Христа е 

трябвало да има различни предразположения за знание, както беше казано. 

                                                
13 Aristoteles, Poster., I 28, 86a38; Thomas Aquinas, lect.41. 
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