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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРИ ВЪПРОС. 
ЗА ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ 
 

 Следва да разгледаме Христовото учение. 

 Във връзка с него се пита за четири неща: 

 Първо, дали Христос е трябвало да проповядва единствено на иудеите или и на 

езичниците. 

 Второ, дали в проповядването си е трябвало да избягва нападките срещу 

иудеите. 

 Трето, публично или скрито е трябвало да проповядва. 

 Четвърто, дали е трябвало да поучава с устна реч или и с писано слово. 

 А за времето, когато е започнал да поучава, беше казано по-горе, когато ставаше 

дума за кръщението му. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е трябвало да проповядва единствено на 

иудеите или и на езичниците1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос е трябвало да проповядва не само на 

иудеите, ами и на езичниците. 

 1. Наистина, у Исая, 49:6, е речено: „Малко е, че Ти ще Ми бъдеш раб, за да се 

възстановят колената Иаковови и да се възвърнат остатъците Израилеви, но Аз ще Те 

направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища.” 

Ала Христос е дал светлина и спасение чрез учението си. Следователно малко е, 

очевидно, да е проповядвал само на иудеите, но не и на езичниците. 

 2. Освен това у Матея, 7:29, е речено: „Той ги поучаваше като такъв, който има 

власт.” Но с по-голяма сила учението се проявява в наставляването на онези, които 

изобщо не слушат, понеже са езичници: поради което апостолът заявява в Посланието 

до римляните, 15:20: „Проповядвах Евангелието не там, дето името Христово беше 

вече известно, за да зидам върху чужда основа.” Следователно Христос е трябвало да 

проповядва по-скоро на езичниците, нежели на иудеите. 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.1 expos. text.; In Mt., X. XV; In Rom. XV lect.1. 
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 3. Освен това по-полезно е наставляването на мнозина, нежели на едного. Ала 

Христос е наставлявал отделни езичници: например жената самарянка у Иоана, 4:7 сл., 

и жената хананейка у Матея, 15:22 сл. Следователно Христос, както изглежда, би 

трябвало да поучава повече мнозинството езичници. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Матея, 15:24: „Аз съм пратен 

само при загубените овци от дома Израилев.” А в Посланието до римляните, 10:15, е 

речено: „Как ще проповядват, ако не бъдат пратени?” Следователно Христос не е 

трябвало да проповядва на езичниците. 

 

 Отговарям с думите, че е подобавало както Христос, така и апостолите му да 

проповядват отначало единствено на иудеите. Първо, за да покаже, че чрез 

пришествието си изпълнява даденото отдавна на иудеите, но не и на езичниците 

обещание. Поради което апостолът заявява в Посланието до римляните, 15:8: „Казвам, 

че Иисус Христос стана служител на обрязването”, сиреч апостол и проповедник на 

иудеите, „заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците.” 

 Второ, за да проличи, че пришествието му е от Бога. Защото според същото 

послание, 13:1, „каквито власти има, те са от Бога наредени”. А това изисквало 

дължимия ред, при който Христовото учение да бъде представено най-първом на 

иудеите, като на най-близки до Бога във вярата и служението на единия Бог, а чрез тях 

да бъде предадено и на езичниците: също както в небесната иерархия божествените 

просветления прехождат от по-висшите към по-низшите ангели. Затова по повод 

реченото у Матея, 15:24: „Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев”, 

Иероним2

 Трето, за да не дава на иудеите повод да го похулят. Затова Иероним

 заявява: „Той не казва, че не е пратен при езичниците, ами само, че най-

напред е пратен в Израил.” Поради което и у Исая, 66:19, е речено: „От спасените 

измежду тях”, сиреч от иудеите, „ще пратя към народите, и те ще им възвестят Моята 

слава.” 
3

                                                 
2 In Mt., II. 

 пояснява 

реченото у Матея, 10:5: „По път към езичници не ходете”, така: „Пришествието 

Христово е трябвало да бъде огласено най-напред на иудеите, за да нямат основателно 

извинение, твърдейки, че са отхвърлили Господа, понеже той пратил апостолите при 

езичниците и самаряните.” 

3 Ibid., I. 
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 Четвърто, защото чрез кръстната слава Христос заслужил властта и 

господството си над езичниците. Поради което в Откровението на Иоана, 2:26 сл., е 

речено: „Който побеждава, нему ще дам власт над езичниците, както и аз получих власт 

от Отца Си.” И в Посланието до филипяните, 2:8 сл.: „Понеже беше послушен дори до 

смърт кръстна, Бог Го високо въздигна, та в името на Иисуса да преклони колене 

всичко и всеки език да Го изповяда.” Ето защо преди страстите си той не пожелал да 

проповядва учението си пред езичниците: ами след това рекъл на учениците си според 

Матея, 28:19: „Идете, научете всички народи.” Затова и, както четем у Иоана, 12:20 сл., 

когато малко преди страданието му някакви езичници пожелали да видят Христа, той 

отговорил: „Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, 

принася много плод.” Така съгласно тълкуванието на Августин4

 

 „той себе си назовал 

зърно, което трябва да умре в неверието на иудеите, за да се умножи във вярата на 

народите”. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос бил светлина 

и спасение за езичниците чрез учениците си, които пратил да проповядват сред тях. 

 На второто трябва да се отговори, че не по-малка, ами по-голяма е силата на 

оногова, който прави нещо чрез други, нежели сам. Ето защо в Христа във висша 

степен се проявила божествената сила, доколкото той придал на учениците си такава 

способност да поучават, щото да обърнат към Христа езичниците, които не били 

чували нищо за него. Силата на Христа в поучението се проявява, прочее, както в 

чудесата, чрез които потвърждавал учението си, така и във въздействието и 

убедителността му; а също и в авторитетността на самия говорещ, който се изразявал 

като владеещ закона, казвайки: „Истина, истина ви казвам”; и още в праведността, 

която проявявал в държанието си и в безгрешния си живот. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос не е бивало от самото начало 

да сподели учението си и с езичниците наравно с иудеите, за да прояви себе си като 

пратен именно на иудеите като първороден народ; но той не е бивало и изцяло да 

отблъсне езичниците, за да не им бъде отнета надеждата за спасение. Затова някои 

отделни езичници били допуснати до него поради превъзходността на вярата и 

смиреността им. 

 

                                                 
4 In Io., tr.51. 
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Раздел 2. Дали Христос е трябвало да проповядва на иудеите, без да 

ги напада5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е трябвало да 

проповядва на иудеите, без да ги напада. 

 1. Наистина, както отбелязва Августин6

 2. Освен това никой мъдрец няма да стори нещо, което ще възпрепятствува 

резултата от делото му. Но това, дето Христос смущавал с поученията си иудеите, 

възпрепятствувало самото поучение: понеже у Лука, 11:53 сл., е казано, че когато 

Христос упрекнал фарисеите и книжниците, те „почнаха силно да се ядосват и да 

изнудват от Него отговори за много неща, като Го дебнеха и гледаха да уловят нещо от 

устата Му, за да Го обвинят”. Следователно той очевидно не е подобавало да ги напада 

при поученията си. 

, „в човека Ииуса Христа като пример за 

живот ни се представя Синът Божи”. Ала ние трябва да избягваме нападките не само 

срещу вярващите, ами и срещу неверниците: съгласно реченото в Първото послание до 

коринтяните, 10:32: „Не нападайте ни иудеи, ни елини, ни църквата Божия”. Оказва се, 

следователно, че и Христос в поученията си е трябвало да избягва да напада иудеите. 

 3. Освен това в Първото послание до Тимотея, 5:1, апостолът казва: „Старец не 

укорявай, а увещавай го, като да ти е баща.” Ала иудейските свещенослужители и князе 

били старейшините на оня народ. Следователно, както изглежда, те не е бивало да 

бъдат изобличавани с груби ругатни. 

 

 Противно на това е обаче, дето у Исая, 8:14, се пророкува, че Христос  ще бъде 

„камък за препъване и скала за съблазън на двата дома Израилеви”. 

 

 Отговарям с думите, че спасението на мнозина е за предпочитане пред мира за 

каквито и да е отделни човеци. Ето защо, когато някои люде с извратеността си пречат 

за спасението на мнозина, проповедникът или учителят не бива да се бои да ги нападне, 

за да подсигури спасението на мнозината. А книжниците, фарисеите и иудейските 

князе с лошотията си в много отношения възпрепятствували спасението на народа: 

било защото отхвърляли учението на Христа, чрез което единствено е възможно 
                                                 
5 Cf. S. th., II-II q.43 a.7; In Mt., XV. 
6 De agone Christiano, 11. 
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спасението; било защото с лошите си нрави развращавали живота на народа. Затова и 

Господ не се спрял пред нападките им, ами публично учил на ненавижданата от тях 

истина и разобличавал пороците им. Затова у Матея, 15:12 сл., когато учениците го 

питат: „Знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?”, той отговаря: 

„Оставете ги: те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще 

паднат в ямата.” 

 

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

избягва нападките срещу ближните си, за да не би стореното или реченото от него без 

основание да разруши живота на някого. „Ала когато истината поражда съблазън, по-

скоро е редно да се понесе съблазънта, нежели да се изостави истината”, както казва 

Григорий.7

 На второто трябва да се отговори, че когато Христос упрекнал публично 

книжниците и фарисеите, това не възпрепятствувало, ами по-скоро подсилило 

резултата от неговите поучения. Понеже, когато разкрил пороците им пред народа, 

словата на книжниците и фарисеите, които постоянно се противили на Христовото 

учение, станали вече безсилни да отвърнат людете от Христа. 

 

 На третото пък следва да се отвърне, че казаното от апостола трябва да бъде 

отнесено към онези старейшини, които са старци не само по възраст и авторитет, ами и 

по достойнство: съгласно реченото в Числа, 11:16: „Събери ми седемдесет мъже 

измежду старейшините Израилеви, за които знаеш, че те са стареи на народа.” Но ако 

те превърнат старческия авторитет в оръдие за злотворство, съгрешавайки пред очите 

на всички, редно е открито и остро да бъдат порицани: както и у Даниила, 13:52, е 

речено: „Остарелий в зли дни”, и т.н. 

 

Раздел 3. Дали Христос е трябвало да учи на всичко публично 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е трябвало да учи на 

всичко публично. 

 1. Наистина, както четем, много неща той е казал специално на учениците си: 

например по време на Тайната вечеря. Затова и Матей, 10:27, е рекъл: „Което чуете от 

ухо, разгласявайте от покривите.” Следователно не е учил на всичко публично. 

                                                 
7 Gregorius Magnus papa, In Ez., I hom.7. 
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 2. Освен това най-дълбоките премъдрости следва да се обясняват единствено на 

съвършени люде: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 2:6: 

„Мъдрост проповядваме между съвършените.” А Христовото учение е съдържало най-

дълбоката мъдрост. Следователно не е бивало да бъде споделяна с несъвършеното 

множество. 

 3. Освен това, едно и също е истината да бъде премълчана и да бъде забулена с 

думи. Ала Христос забулвал с думи проповядваната от него истина, като „без притчи не 

им говореше”, както е речено у Матея, 13:34. Следователно на същото основание би 

могъл и да я премълчи.  

 

 Противно на това е обаче казаното от него самия у Иоана, 18:20: „Скришом 

нищо не съм говорил.” 

 

 Отговарям с думите, че нечие учение може да бъде скришно в три случая. 

Първо, с оглед намерението на поучаващия, който решава да не разкрива учението си 

на мнозина, ами по-скоро да го скрие. Това става по два начина. Понякога поради 

завистта на поучаващия, който иска да се издигне чрез знанието си и поради това не 

желае да го сподели с другите. Което, разбира се, не е случаят с Христа, от името на 

когото в Премъдрост Соломонова, 7:13, е речено: „Без хитрост се научих, и без завист 

предавам, не скривам богатството й.” 

 Понякога това става поради неприличието на преподаваните неща: защото по 

думите на Августин в коментара му върху Иоана8

 От друга страна дадено учение е скришно, когато е представено на малцина. В 

този смисъл Христос на нищо не поучавал скришно: понеже представял цялото си 

учение или на тълпата, или на всички свои ученици съвместно. Затова Августин пита 

пак в същия коментар

 „има лоши неща, непоносими за 

човешкия свян”. Затова за учението на еретиците в Притчи Соломонови, 9:17, се казва: 

„Крадена вода е сладка.” Само че Христовото учение според Първото послание до 

солуняните, 2:3, „не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди”. И 

затова Господ казва у Марка, 4:21: „Затова ли се донася светило”, сиреч истинното и 

достойно учение, „за да се тури под крина?” 

9

                                                 
8 In Io., tr.96. 

: „Нима скришом говори този, който говори пред толкова много 

9 Ibid., tr.113. 
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люде? И който, дори когато говори пред малцина, го прави, защото желае те да го 

споделят с мнозина?” 

 На трето място дадено учение е скришно с оглед начина на преподаването му. В 

този смисъл Христос казвал някои неща пред тълпата скришом, използувайки притчи 

за прогласяване на духовните тайни, които въпросните люде не били способни или 

достойни да схванат. И все пак по-добре за тях било да чуят по този начин, под булото 

на иносказанията, духовното учение, нежели изцяло да бъдат лишени от него. 

Откритата и гола истина на въпросните иносказания Господ изяснил на своите 

ученици, чрез които тя да достигне до способните да я проумеят: съгласно реченото във 

Второто послание до Тимотея, 2:2: „Каквото си чул от мене пред много свидетели, 

предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат.” Това е означено и 

в Числа, 4:5 сл., където е наредено синовете Ааронови да покрият свещената утвар, 

носена непокрита от левитите. 

 

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

който в коментара си върху Матея10 тълкува приведеното изказване, „не четем Господ 

да е имал обичая да проповядва нощем и да предава учението си по мрак: ами това, че 

проповедите му са мрак за плътските люде и словото е нощ за неверниците. Затова 

казаното от него трябва да разпространяваме сред невярващите със свободата на вярата 

и на изповедта.” Или пък, според Иероним11

 На второто трябва да се отговори, че в учението си Христос не разкрил цялата 

си дълбока премъдрост не само пред тълпите, ами и пред учениците си, на които рекъл 

според Иоана, 16:12: „Имам още много да ви говоря, ала сега не можете го понесе.” Но 

онова от мъдростта си, което смятал за редно да предаде на останалите, представил не 

скришом, ами явно: макар то да не било разбрано от всички. Затова Августин отбелязва 

пак на същото място: „Когато Господ заявява, че е говорил открито, това следва да се 

разбира в смисъл, че мнозина го слушали. От друга страна обаче то не било явно: 

понеже не го разбрали.” 

, това е само сравнение, тъй като „ги 

поучавал в Иудея, място малко” спрямо целия свят, в който трябвало да бъде 

разгласено чрез проповедта на апостолите Христовото учение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Господ говорил на тълпата 

иносказателно, понеже, както беше казано, людете не били способни и достойни да 
                                                 
10 In Mt., 10. 
11 In Mt., I. 
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приемат голата истина, която обяснил на учениците си. А твърдението, че не говорил 

без притчи, според Хризостом12 трябва да бъде отнесено към тази точно негова 

проповед: понеже в други случаи той говорил на тълпата и без притчи. Или пък, според 

Августин13

 

, това е казано „не защото нищо не изричал направо: ами защото почти 

никога не произнасял проповед, в която да не означавал иносказателно някои неща, 

макар в нея да казвал и други направо”. 

 

Раздел 4. Дали Христос е трябвало да изложи писмено учението си 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е трябвало да 

изложи писмено учението си. 

 1. Наистина, писмеността е изобретена, за да бъде съхранено учението в паметта 

през бъдните времена. А Христовото учение трябвало да пребъде навеки: съгласно 

реченото у Лука, 21:33: „Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.” 

Следователно, както изглежда, Христос е трябвало да изложи писмено учението си. 

 2. Освен това старият закон е предхождащ образ на Христа: съгласно реченото в 

Посланието до евреите, 10:1: „Законът има сянката на бъдещите блага.” Но старият 

закон бил написан от Бога: съгласно реченото в Изход, 24:12: „Ще ти дам каменни 

плочи, и закон, и заповеди, които написах за тяхна поука.” Следователно и Христос, 

както изглежда, е трябвало да запише учението си. 

 3. Освен това на Христа, който според Лука, 1:79, дошъл, „за да просвети ония, 

които са в тъмнина и сянка смъртна”, е присъщо да изключва всеки повод за 

заблуждение и да открива пътя на вярата. Това той правел, записвайки учението си: 

защото в първа книга на „За съгласието между евангелистите”14

                                                 
12 In Mt., hom.47. 

 Августин отбелязва, че 

„някои се вълнуват, защо Господ нищо не е писал, та да е нужно да вярваме на други, 

които са писали за него. Това питат единствено или най-вече езичниците, които не се 

осмеляват да осъждат или похулват Христа и му признават най-възвишена мъдрост, ала 

само човешка. Учениците му, казват те, приписвали на учителя си повече, отколкото 

той бил, наричайки го Син Божи или Слово Божие, чрез което са създадени всички 

неща.” И по-нататък прибавя: „Те давали вид, че са готови да повярват на онова, което 

13 Quaest. in Mt., qu.15. 
14 De consensu evang., I 7. 
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сам е написал за себе си, но не и на онова, което други проповядвали от негово име.” 

Излиза, следователно, че Христос е трябвало да изложи учението си писмено. 

 

 Противно на това е обаче, дето в каноническото Писание няма написани от него 

самия книги. 

 

 Отговарям с думите, че Христос е подобавало да не записва учението си. 

Първо, поради достойнството му. Наистина, на по-превъзходния учител подобава да 

преподава по по-превъзходен начин. Затова на Христа, най-превъзходния учител, 

подобавало да запечатва учението си в сърцата на слушателите. Защото у Матея, 7:29, е 

речено, че „Той ги поучаваше като такъв, който има власт”. Затова сред езичниците 

питагорейците, а също Сократ, които били превъзходни учители, не желаели да пишат 

каквото и да било. Понеже писанията имат за цел запечатването на учението в сърцата 

на слушателите. 

 Второ, поради превъзходството на Христовото учение, което не може да бъде 

обхванато с букви: съгласно реченото у Иоана, 21:25: „Има и много други работи, 

които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не 

би побрал написаните книги.” А Августин15

 Трето, за да достигне учението му до всички в някакъв ред: като той самият 

непосредствено поучавал учениците си, а те след това учели другите с устно и писмено 

слово. А ако беше писал, учението му би стигнало непосредствено до всички. Поради 

което в Притчи Соломонови, 9:3, за Мъдростта е речено: „Проводи слугите си да 

възвестят от градските височини.” 

 пояснява, че „не бива да смятаме, щото 

светът не може да ги обхване пространствено, ами четящите не са в състояние да ги 

схванат”. А ако Христос беше изложил учението си писмено, людете не биха смятали 

учението му за по-възвишено, отколкото се съдържа в написаното. 

 Трябва да се знае, прочее, че според Августин в първа книга на „За съгласието 

между евангелистите”16

                                                 
15 In Io., tr.124. 

 някои езичници смятали, че Христос е написал някакви книги, 

съдържащи магическите предписания, благодарение на които вършел чудеса и които 

християнското учение осъжда. „И все пак онези, които твърдят да са чели въпросните 

книги, не вършат никое от чудесата, сторени от него съобразно тези книги. Освен това 

Бог ги е осъдил да се заблуждават, твърдейки, че споменатите книги са озаглавени като 

16 De consensu evang., I 9.  

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
XLII. За Христовото учение 

10 

 

http://philosophymedieval.org/  

послания към Петър и Павел, тъй като виждали тези последните изобразени заедно с 

Христа. Не е за чудене, дето измислящите такива неща били подлъгани от 

художниците. Понеже през цялото време, в което Христос живял в смъртна плът заедно 

с учениците си, Павел все още не бил негов ученик.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че пак според Августин в 

същата книга17

 На второто трябва да се отговори, че старият закон е даден в сетивни образи и 

затова е подобавало да бъде записан със сетивни знаци. Ала учението на Христа, което 

според Посланието до римляните, 8:2, е „закон на духа, който дава живот”, трябвало да 

бъде записано „не с мастило, а с Духа на живия Бог, не върху каменни скрижали, а 

върху плътени скрижали на сърцето”, както казва апостолът във Второто послание до 

коринтяните, 3:3. 

 „Христос е главата на всички свои ученици, членовете на собственото 

му тяло. Така че, когато те пишат показаното и изреченото от него, няма как да не се 

признае, че сам той го е написал. Наистина, членовете му сторили това, което узнавали 

под диктовката на главата. Той им нареждал, като на свои ръце, да записват всяко 

негово деяния или изречение, което искал да прочетем.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че онези, които не пожелали да повярват 

на написаното от апостолите за Христа, не биха повярвали и на писанията на самия 

Христос, за когото смятали, че върши чудеса благодарение на магическите изкуства.    

 

     

 

                                                 
17 Ibid., I 35. 
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