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ДВАНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПРИДОБИТОТО ИЛИ ОПИТНОТО ЗНАНИЕ НА ДУШАТА 

ХРИСТОВА 
 

 Следва да разгледаме придобитото или опитното знание на Христовата душа. 

 В тази връзка се поставят четири въпроса: 

 Първо, дали съобразно това знание Христос е познавал всичко. 

 Второ, дали е напредвал в това знание.. 

 Трето, дали е научил нещо от човек. 

 Четвърто, дали е приел нещо от ангелите. 

 

 

Раздел 1. Дали съобразно придобитото или опитното знание Христос 

е познавал всичко 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че съобразно това знание Христос не е познавал 

всичко. 

 1. Наистина, въпросното знание се придобива чрез опит. А Христос не е опитал 

всичко. Следователно съобразно това знание не е знаел всичко. 

 2. Освен това човек придобива знание чрез сетивата си. Но за телесните сетива 

на Христа не са били достъпни всички сетивни неща. Следователно съобразно това 

знание той не е познал всичко. 

 3. Освен това величината на знанието се определя от познаваните неща. 

Следователно, ако съобразно това знание Христос е познавал всичко, придобитото 

знание в него би било р авно на вложеното  и блаженото: което е нелепо . Значи 

съобразно въпросното знание Христос не е знаел всичко. 

 

 Противно на това е обаче, дето в душата Христова не е имало нищо 

несъвършено. Но това негово знание би било несъвършено, ако съобразно него не 

знаеше всичко: понеже несъвършено е онова, към което може да се добави нещо. 

Следователно съобразно това знание Христос е знаел всичко. 

 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХІІ. За придобитото или опитното знание на душата Христова 

2 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Отговарям с думите, че придобитото знание се полага в душата Христова, както 

беше казано по-горе, с оглед подобаващото за действуващия интелект, за да не бъде 

напразно действието му, чрез което възвежда мислените неща в действителност: също 

както вложеното или влятото в душата на Христа знание се полага за 

усъвършенствуване на възможния интелект. Но както възможният интелект е този, 

„който може да стане всичко”, така действуващият интелект е този, „който може да 

направи всичко”, както е казано в трета книга на „За душата”.1

 

 Eто защо, както чрез 

вложеното знание душата Христова е знаела всичко, спрямо което възможният 

интелект е в някакъв смисъл във възможност, така чрез придобитото знание е знаела 

всичко, което може да бъде познато чрез действие на действуващия разум. 

 И тъй, на първото възражение може да се отговори, че знанието за нещата 

може да се придобие не само чрез опит за тях самите, ами и чрез опит за някакви други: 

понеже благодарение светлината на действуващия интелект човек може да мисли 

следствията чрез причините, причините чрез следствията, сходните неща чрез сходни, 

противоположните чрез противоположни. Така че, ако и Христос да не е имал опит за 

всички неща, той все пак е добивал понятие за непознатите чрез онези, за които е имал 

опит. 

 На второто трябва да се отговори, че макар не всички сетивни неща да са били 

достъпни за сетивата на Христа, все пак са им били достъпни такива, от които 

благодарение превъзходната сила на разума си е можел да се добере до понятието за 

останалите по гореспоменатия начин. Така например, виждайки небесните тела, той е 

можел да схване силите им, както и последиците от въздействията им върху по-

низшите твари, макар тези неща да не са били достъпни за сетивата му. На същото 

основание той е можел да достигне до понятието за едни неща, изхождайки от каквито 

и да е други. 

 На третото пък следва да се отвърне, че съобразно това знание душата 

Христова не е знаела безусловно всичко: ами единствено познаваемото чрез светлината 

на човешкия действуващ интелект. Затова именно чрез това знание не е познавал 

същностите на обособените субстанции; не и миналите или бъдещите отделни неща. 

Тях, прочее, Христос е познавал чрез вложеното в него знание, както беше казано по-

горе. 

                                                
1 Aristoteles, De anima, III 5, 430a14; Thomas Aquinas, lect.10. 
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Раздел 2. Дали Христос е напредвал в придобитото или опитното си 

знание2

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е напредвал в това 

знание. 

 1. Наистина, както съобразно блаженото или вложеното знание Христос 

познавал всичко, така и съобразно придобитото: както проличава от казаното. Само че 

в онези знания не е напредвал. Следователно и в това. 

 2. Освен това напредва несъвършеното: понеже към съвършеното нищо не може 

да се добави. А в Христа няма как да има несъвършено знание. Следователно Христос 

не е напредвал в това знание. 

 3. Освен това Дамаскин3

 

 заявява: „Онези, които твърдят, че Христос е напредвал 

в мъдростта и благодатта, приемайки в добавка от тях, не почитат единението.” Но 

непочитането на единението е нечестиво. Значи нечестиво е да се казва, че знанието му 

е получило нещо в добавка. 

 Противно на това е обаче казаното у Лука, 2:52, че „Иисус преуспяваше в 

мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците”. На свой ред Амвросий4

 

 твърди, че 

Христос „напредвал в човешкото знание”. А човешко е знанието, което се придобива 

по човешки начин, именно чрез светлината на действуващия интелект. Следователно 

Христос е напредвал в това знание. 

 Отговарям с думите, че в знанието се напредва по два начина. Първо, по 

същност: така нараства самото предразположение за знание. Второ, по резултат: когато 

например някой има едно и също и еднакво предразположение за знание, но първо 

показва на другите по-дребните, а сетне по-значимите и по-възвишените неща. 

 Та очевидно е, че Христос е напредвал в знание и благодат по този именно втори 

начин, също както и по възраст: понеже със съзряването си е вършил по-велики дела, 

показващи по-голямата му мъдрост и благодат. Що се отнася обаче до самото 
                                                
2 Cf. S. th., III q.15 a.8; Sent., III d.14 a.3; De verit., q.20 a.6 ad 3; In Heb., V lect.2; In Io., IV lect.1; Compend. 
theol., 216. 
3 De fide orth., III 22. 
4 De incarnatione Domini, 7. 
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предразположение за знание, очевидно е, че предразположението за вложеното в него 

знание не е нараснало: понеже от самото начало в него е било  влято  напълно всяко  

знание. Още по-малко в него е можело да нараства благодатното знание. За 

божественото знание пък, което няма как да нараства, бе споменато по-горе в първата 

част на това съчинение.  

 И щом извън вложеното в душата на Христа предразположение за знание няма и 

такова за придобито знание, както смятат някои5, а няко га и на мен така ми 

изглеждаше6

 Но тъй като изглежда Христос да е лишен от някакво естествено умопостигащо 

действие, то щом извличането на умопостигаемите видове е някакво естествено 

действие на човешкия действуващ интелект, то очевидно подобава да бъде приписано и 

на Христа. Откъдето следва, че в душата на Христа е имало някакво предразположение 

за знание, което е можело да нараства чрез подобно абстрахиране на видовете: 

доколкото действуващият интелект, който е абстрахирал първоначално някакви 

умопостигаеми видове от представите, е бил в състояние да абстрахира и други. 

; то в Христа никое знание не е нараствало с оглед на същността, ами 

единствено с оглед на опита, сиреч с оглед обръщането на вложените умопостигаеми 

видове към представите. В този смисъл се казва, че Христовото знание е нараствало от 

гледна точка на опита: обръщайки именно вложените умопостигаеми видове към 

възприеманите наново чрез сетивата неща. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че както влятото в душата 

на Христа знание, така и блаженото такова, е било резултат от действието на безкрайна 

сила, която е в състояние да върши всичко наведнъж: така че Христос не е напредвал в 

тези знания, ами изначално ги е имал в завършен вид. А придобитото знание е 

единствено от действуващия интелект, който върши всичко не наведнъж, ами 

последователно. Ето защо съобразно въпросното знание Христос не е знаел от самото 

начало всичко, а го е узнал постепенно и след някое време, именно когато достигнал 

зрялост. Което проличава от думите на евангелиста, че е напредвал едновременно в 

знание и възраст. 

                                                
5 Bonaventura, Sent., III d.14 a.3 q.2; Alexander Halensis, S. th., III q.12 m.2 ad 4; Albertus Magnus, Sent., III 
d.13 a.10. 
6 Sent., III d.14 a.3; d.18 a.3 ad 5. 
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 На второто трябва да се отговори, че и това знание в Христа е било винаги 

съвършено съобразно времето, макар и да не е било съвършено безусловно и по 

природа. Затова е можело да нараства. 

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

разбирани като отнасящи се до онези, според които е имало безусловно добавка към 

знанието Христово: сиреч с оглед на всяко негово знание; и преди всичко с оглед 

влятото в душата Христова, причина за което е единението й със Словото. Тук не става 

дума за нарастването на знанието, предизвиквано от естествена действуваща причина.  

 

 

Раздел 3. Дали Христос е научил нещо от човеци 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е научил нещо от 

човеци. 

 1. Наистина, у Лука, 2:46, е казано, че „Го намериха в храма, да седи между 

учителите, да ги слуша и запитва”. Но слуша и пита този, който се учи. Следователно 

Христос е научил нещо от човеци. 

 2. Освен това по-достойно изглежда да придобиеш знание от учен човек, нежели 

да го добиеш от сетивата: понеже в душата на учения човек умопостигаемите видове са 

в действителност, докато в сетивните вещи те са само във възможност. Ала Христос е 

придобил опитно знание от сетивните вещи, както беше казано. Следователно още 

повече е придобил знание, преподадено му от човеци. 

 3. Освен това съобразно опитното знание Христос не е знаел всичко от самото 

начало, ами е напредвал в него, както беше казано. Но който слуша нечие поучително 

слово, може да научи онова, което не знае. Следователно Христос е можел да научи от 

човеци неща, които не е знаел съобразно онова знание. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 55:4: „Ето, Него дадох свидетел, 

вожд и наставник на народите.” А наставникът не се учи, ами той поучава. 

Следователно Христос не е приел някакво знание чрез учение от някой човек. 

 

 Отговарям с думите, че във всеки род първото движещо не се движи със същия 

вид движение: например първото променящо качеството не се променя по качество. А 
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Христос е поставен за глава на Църквата, нещо повече, на всички човеци, както беше 

казано по-горе, та всички люде не само да получат благодатта чрез него, ами и да 

приемат от него истинното учение. Затова сам той е рекъл у Иоана, 18:37: „Затова се 

родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината.” Ето защо не 

подобава на достойнството му да се учи от който и да било човек. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по думите на Ориген в 

коментара му върху Лука7

 На второто трябва да се отговори, че онзи, който се учи от човеци, не получава 

непосредствено умопостигаемите видове, които са в ума им: ами го прави посредством 

сетивните звуци, представляващи нещо като знаци за понятията в интелекта. Но както 

оформените от човека звуци са знаци за неговото разумно знание, така създадените от 

Бога твари са знаци за мъдростта му: поради което у Иисуса Сирахов, 1:9, е речено, че 

Бог „изля премъдростта си върху всичките Си дела”. Та както е по-достойно да се учиш 

от Бога, нежели от чо век, така по-достойно е да получаващ знание от сетивните 

творения, нежели от човешко учение. 

 „Господ питал не за да научи нещо, ами за да научи другите 

чрез въпросите си. Понеже от един и същ извор на учението бликат въпросите и 

мъдрите отговори”. Затова и на споменатото място в Евангелието (Лука, 2:47) следва: 

„Всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос е напредвал в опитното 

знание, но и по възраст, както беше казано. Но както има подходящо време човек да 

придобие знание чрез откритие, така има такова да придобие знание чрез обучение. 

Господ обаче не е сторил нищо, което да не съответствува на възрастта му. Затова той 

не се вслушвал в поучителните слова преди времето, в което бил в състояние да 

достигне същата степен на знанието и по пътя на опита. Ето защо Григорий заявява в 

коментара си върху Иезекиил8

 

: „Едва на дванадесетата си година станал достоен да 

пита земните люде, понеже с оглед употребата на разума словото на учението ни 

достига в достатъчна степен едва в зряла възраст.” 

 

 

                                                
7 In Lc., hom.19. 
8 Gregorius Magnus papa, In Ez., I hom.2. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХІІ. За придобитото или опитното знание на душата Христова 

7 

 

http://philosophymedieval.org/  

Раздел 4. Дали Христос е приел знание от ангелите9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е приел знание от 

ангелите. 

 1. Наистина, у Лука, 22:43, е речено, че „Ангел от небето Го подкрепяше”. А 

подкрепата идва от окуражителните слова на учителя: съгласно реченото у Иова, 4:3 

сл.: „Ето, ти си мнозина съветвал и си подкрепял изнемощели ръце, твоите думи са 

изправяли падащия.” Следователно Христос е бил учен от ангелите. 

 2. Освен това в четвърта глава на „За небесната иерархия”10

 3. Освен това, както съгласно естествения порядък човешкото тяло е подвластно 

на небесните тела, така и човешкият ум се подчинява на ангелските умове. Ала 

човешкото тяло на Христа е било подвластно на въздействията на небесните тела: 

понеже е изпитвало жега през лятото и студ през зимата, както и другите човешки 

усещания. Следователно и човешкият му ум е бил подвластен на просветленията на 

наднебесните духове. 

 Дионисий заявява: 

„Виждам, че и сам Иисус, свръхсубстанциалната субстанция на наднебесните 

субстанции, встъпвайки непроменимо в нашата, смирено се повинува на указанията на 

Бога Отца чрез ангелите.” Излиза, следователно, че сам Христос е пожелал да се 

подчини на наредбите на божествения закон, според който човеците биват поучавани 

посредством ангелите. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дионисий в седма глава на „За небесната 

иерархия”11

 

, а именно, че висшите ангели „разпитват самия Иисус и придобиват знание 

относно божественото му дело спрямо нас: и сам Иисус непосредствено ги поучава”. 

Следователно Христос не е приел знание от ангелите. 

 Отговарям с думите, че човешката душа, която е по средата между духовните 

субстанции и телесните вещи, естествено се усъвършенствува по два начина: първо, 

чрез прието от сетивните вещи знание; второ, чрез знание, вложено или отпечатано в 

нея чрез просветляване от духовните субстанции. Ала Христовата душа е била 

съвършена и в двата смисъла: откъм сетивните вещи чрез опитното знание, за което не 

                                                
9 Cf. Sent., III d.13 q.2 a.2; d.14 a.3. 
10 Cael. hier., IV 4. 
11 Ibid., VII 3. 
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се иска ангелска светлина, ами е достатъчна светлината на действуващия интелект; 

откъм въздействието отгоре съобразно влятото в него знание, което е придобила 

непосредствено от Бога. Защото както неговата душа е съединена със Словото по по-

висш в сравнение с обичайния за творенията начин, сиреч в личностно единение; така 

тя е изпълнена със знание и благодат по по-висш от присъщия за човек начин, сиреч 

непосредствено от Словото Божие: а не с посредничеството на ангелите, които сами са 

приели в самото начало знанието си за нещата под въздействието на Словото, както 

отбелязва Августин във втора книга на „Буквално тълкуване на книгата Битие”.12

 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросната подкрепа 

от страна на ангела не е била за поучение, ами за да бъде показано своеобразието на 

човешката природа. Затова Беда казва в коментара си върху Лука13

 На второто трябва да се отговори, че според Дионисий Христос се повинувал 

на ангелските указания не заради самия себе си: ами заради случилото се при 

въплъщението му и предназначеното да му служи в детските му години. Затова пак там 

добавя, че „чрез ангелите на Иосиф било съобщено отреденото от Отца бягство на 

Иисус в Египет и сетне завръщането му от Египет в Иудея”. 

: „Като свидетелство 

за двете му природи е казано, че ангелите му служели и го подкрепяли. Защото 

Творецът не е имал нужда да бъде подкрепян от творението си: но тъй като станал 

човек, както тъгувал заради нас, така и пак заради нас бил подкрепян”; именно за да се 

затвърди в нас вярата във въплъщението му. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Божият Син приел подвластно на 

страдания тяло, както ще бъде казано по-нататък; но съвършена по знание и благодат 

душа. Ето защо тялото му е подобавало да е подвластно на въздействието на небесните 

тела: ала душата му не е била подвластна на въздействието на небесните духове. 

   

 

                                                
12 De Gen. ad litt., II 8. 
13 In Lc., IV. 
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