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Анселм от Кентърбъри 
ЗАЩО БОГ СТАНА ЧОВЕК? 

 

 

 

ПОСВЕЩЕНИЕ НА ПАПА УРБАН II 

 

 Макар че - след апостолите, светите отци и нашите учители - мнозина са 

изказали толкова много и така превъзходни неща относно основанието на нашата вяра1, 

както за опровергаване на глупостта и за съкрушаване упорството на неверните, така и 

за услада на онези, които с пречистено от вярата сърце (срв. Деян. 15:9) вече се 

наслаждават на основанието на същата тази вяра (за което следва да закопнеем след 

нейното утвърждаване), тъй щото нито в нашите, нито в бъдещите времена можем да се 

надяваме на някого, равен им в съзерцаването на истината, все пак, струва ми се, не 

заслужава укор онзи, който - укрепен чрез вярата - би пожелал да се упражни в 

изследването на нейното основание. Защото и онези учители, понеже дните им са 

определени (Иов. 14:5), не са успели да изрекат всичко, което биха могли да кажат, ако 

бяха живели по-дълго; и смисълът на истината2 е толкова висш и така дълбок, че не е 

възможно да бъде изчерпан от смъртните; и Господ не престава да въздава даровете на 

благодатта си в своята Църква, с която обещава да бъде до свършека на света.  И, за да 

не говоря за всички места, в които Светото Писание ни приканва да изследваме 

смисъла, ще спомена само онова, където казва: „Ако не повярвате няма да разберете” 

(Ис. 7:9). Там то открито ни призовава да насочим вниманието си към разбирането, 

щом ни учи как трябва да достигаме до него. Най-сетне, тъй като разбирам, че средата 

между вярата и съзерцанието е разбирането, което постигаме в този живот3

 И тъй, окуражен от това размишление, макар да съм човек, притежаващ твърде 

малко знание, ще се опитам да постигна разумно вглеждане в онова, което вярваме, 

доколкото благодатта свише благоволи да ме удостои

, смятам, че 

колко то по вече няко й го  достига, толкова по близко е до  съзер цанието , по което  

въздишаме всички. 

4

                                                        
1 Ratio fidei nostrae. 

. А като откривам нещо, което не 

2 Veritatis ratio. 
3 Inter fidem et speciem intellectum quem in hac vita capimus esse medium intelligo. Използваните термини в 
подобен порядък вж. в Augustinus, Sermo XCI, 7, 9. 
4 Срв. Proslogion, prooemium. 
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съм забелязвал по-преди, с радост го разкривам на ближните, та да чуя отсъдата на 

другите относно това, чието сигурно постигане схващам като свой дълг. 

 Ето защо, отче мой и господине, обичан с почит и почитан с обич от всички 

християни, папа Урбане, когото провидението Божие е поставило за най-висш 

понтифекс на своята Църква, предавам на вниманието на ваша святост настоящата 

книжица, защото никому другиму не бих могъл да я поднеса с по-голямо право. Нека с 

вашия авторитет бъдат утвърдени приемливите неща, съдържащи се в нея, и да бъдат 

коригирани онези, които заслужават изправяне. 
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ПРЕДГОВОР 

 

 Заради някои, които без мое знание започнаха да си правят преписи от 

настоящата книга преди да е завършена и внимателно проверена, наложи ми се да я 

пр иключа, докъдето ми бе възможно, по-бързо, отколкото намирах за необходимо, и 

бях принуден да я оставя по-кратка, отколкото възнамерявах. Защото бих включил и 

добавил много неща, които останаха премълчани, ако ми беше позволено да я 

публикувам на спокойствие и в подобаващ срок. Помолен, започнах книгата в Англия, 

обзет от голяма сър дечна печал (откъде дойде тя и защо, знае Бог), и я завър ших в 

провинция Капуа като странник5

 С оглед на обсъжданата материя, нарекох я Защо Бог стана човек и я разделих 

на две книги. Първата от тях съдържа възраженията на неверниците, отхвърлящи 

християнската вяра, защото си мислят, че противоречи на разума

. 

6, и отговорите на 

вярващите. Накрая тя се опитва, изключвайки Христа7, все едно че никога не е било 

налице нещо от него, да докаже с необходими разумни основания8, че е невъзможно 

някой човек да се спаси без него. Във втората книга по подобен начин, сякаш нищо не 

се знае за Христа, се показва с не по-малко ясно основание и истина как човешката 

природа е устроена така, че целият човек, тоест в тяло и душа, би могъл някога да се 

наслади на блаженото безсмъртие. И че е необходимо това да се случи с човека, защото 

той е сътворен заради това, но не по друг начин, освен чрез един човек-Бог9

 Настоявам всички, които ще пожелаят да препишат книгата, да поставят този 

малък предговор заедно със заглавията на всички глави преди началото й, така че 

всеки, в чиито ръце попадне, още по челото й да разбере дали в цялото тяло няма нещо, 

което не приема. 

. И че 

всичко, което вярваме за Христа, е трябвало да се състои по необходимост. 

 

                                                        
5 Peregrinus. Най-знаменитият богословски текст на Анселм е започнат през 1093 г., след началото на 
архиепископското му служение. От самото начало то протича в мощни конфликти с краля Уилям II 
Руфус, ко ито довеждат до пр огонването на Анселм от острова пр ез 1 0 97  г. Той пр ебивава в Италия, 
взима участие на събор а в Бар и 1 0 9 8 (текстът е завършен непосредствено след това) и се завр ъща в 
Англия едва пр ез 1 1 0 0  г. след смър тта на Уилям и коронясването на по-малкия му брат Хенри I. 
Конфликтите на Анселм със светската власт, съпротивляваща се срещу Грегорианските реформи, 
продължават и през 1103 г. той отново напуска острова. През 1106 г. обаче успява да подпише с Хенри I 
договор-компромис, уточняващ отношенията между църквата и държавата, предшестващ с 16 години 
прочутия Вормски конкордат. 
6 Ratio. 
7 Remoto Christo. 
8 Rationes necessariae. 
9 Homo-deus. 
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ГЛАВИТЕ В КНИГА ПЪРВА 

 

1. Въпросът, от който зависи цялото съчинение. 

2. Как трябва да се възприема казваното по-нататък. 

3. Възраженията на неверниците и отговорите на вярващите. 

4. Че тези отговори изглеждат на неверниците не необходими и като някакви картини. 

5.  Че спасението на човека не може да се осъществи от друго лице освен Божие. 

6.  Как неверниците се подиграват когато казваме, че Бог ни е спасил чрез своята смърт. 

и така е показал любовта си към нас, и че е дошъл да прогони дявола заради нас. 

7.  Че дяволът не е имал никакво право над хората; и защо е изглеждало, че има, та Бог 

да освобождава хората по този начин. 

8.  Как, макар принизените неща, които изказваме за Христа, да нямат отношение към 

божествеността, все пак на неверниците им изглежда неподходящо да ги изказваме 

за него, доколкото е човек; и защо им се струва, че този човек не е приел доброволно 

смъртта. 

9.  Че е умрял доброволно; и какво значи „смири Себе Си, бидейки послушен дори до 

смърт” (Фил. 2:8), и „затова Го и Бог високо въздигна” (там 2:9), и „слязох от небето, 

не за да вър ша Моята воля” (Иоан. 6:38), и Оня, Който и собствения си Син не 

пощади” (Рим. 8:32), и „не както Аз искам, а както Ти” (Мат. 26:39). 

10. Пак за същото и как то може да бъде правилно разбирано и по друг начин. 

11. Какво значи да се греши и да се дава удовлетворение за греха. 

12. Дали е подобаващо за Бога да опрощава греха просто от милосърдие, без всякакво 

дължимо възмездие. 

13. Че в реда на нещата няма нищо по-нетърпимо от това, творението да отнема 

дължимата чест на Твореца и да не дава отплата за отнетото. 

14. Какъв вид Божия чест е наказанието на грешника. 

15. Дали Бог допуска дори най-малко накърняване на своята чест. 

16. Основанието за това, че числото на падналите ангели ще бъде попълнено от хора. 

17. Че те не могат да бъдат заменени от други ангели. 

18. Дали бъдещите свети хора ще са повече от злите ангели. 

19. Че човекът не може да бъде спасен без удовлетворение за греха. 

20. Че удовлетворението трябва да бъде според мярата на греха, и че човекът не е в 

състояние да го стори от себе си. 

21. Колко тежък е грехът. 
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22. Какво оскърбление е нанесъл на Бога човекът, позволявайки да бъде победен от 

дявола, за което не може да даде удовлетворение. 

23. Какво е отнел от Бога, съгрешавайки, което не е в състояние да върне. 

24. Че докато не върне на Бога дължимото , не може да бъде блажен, и че 

неспособността не го извинява. 

25. Че човекът се спасява по необходимост чрез Христа. 

 

 

ГЛАВИТЕ В КНИГА ВТОРА 

 

1.  Човекът е създаден справедлив, за да бъде блажен. 

2.  Че не би умирал, ако не бе съгрешил. 

3.  Че ще възкръсне с тялото, в което живее през този живот. 

4.  Че с човешката природа Бог завършва това, което е започнал. 

5.  Макар че това става по необходимост, Бог все пак не го прави по принуждаваща 

необходимост; и че има една необходимост, която отменя или намалява 

благодарността, и друга необходимост, която я умножава. 

6.  Че удовлетворението, чрез което ще се спаси човекът, може да бъде дадено само от 

Богочовек. 

7.  Че е необходимо един и същи да е съвършен Бог и съвършен човек. 

8.  Че Бог трябва да приеме човека от рода Адамов и от девствена жена. 

9.  Че е необходимо само Словото и човекът да се съвместят в едно лице. 

10. Че този човек не умира поради задлъжненост; и как той може или не може да 

греши; и защо той и ангелът заслужават похвала за справедливостта си, макар да не 

могат да грешат. 

11. Че той умира по силата на собствената си мощ; и че смъртността не се числи към 

чистата човешка природа. 

12. Че макар да е причастен към нашите несгоди, той не е злощастен. 

13. Че имайки другите ни слабости, той не притежава незнанието. 

14. Как смъртта му надмогва числото и величината на всички грехове. 

15. Как тази смърт отмахва даже греховете на собствените му убийци. 

16. Как Бог приема човек без грях от масата на грешниците; и за спасението на Адам и 

Ева. 
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17. Че в Бо га няма необходимост или невъзможност; и че има принуждаваща 

необходимост и непринуждаваща необходимост. 

18. Как животът на Христа дава отплата на Бога за греховете на човеците; и как 

Христос е трябвало и не е трябвало да страда. 

19. По силата на какво основание от неговата смърт следва човешкото спасение. 

20. Колко е голямо и колко е справедливо милосърдието Божие. 

21. Че помирението с дявола е невъзможно. 

22. Че чрез казаното тук се доказва истината на Стария и Новия Завет. 
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КНИГА ПЪРВА 
 

 

Глава I 

Въпросът, от който зависи цялото съчинение 

 

 Често и настойчиво бях запитван, както устно, така и писмено от мнозина, 

докато се реших да предам за записване и да завещая за запомняне отговорите, които 

давам на питащите относно обосноваването на един въпрос за нашата вяра. Те именно 

твърдят, че тези отговори им харесват и ги удовлетворяват. Това, което искат, е не да 

достигнат чрез разума до вярата, а с разбиране и съзерцание да се насладят на онова, 

което вярват, и, доколкото им е по силите, да са всякога готови да отговарят всекиму, 

който им иска сметка за тяхната надежда (вж. 1 Петр. 3:15). Този въпрос ни подхвърлят 

обичайно неверниците, осмиващи християнската простота като глуповата, а и мнозина 

вярващи го таят в сърцето си: с какво основание или по каква необходимост Бог е 

станал човек и чрез смъртта си, както вярваме и изповядваме, е върнал обратно живота 

на света, когато би могъл да го стори или чрез някое друго лице, било то ангелско или 

човешко, или просто по силата на своята воля. Не само образованите, но и мнозина 

необразовани питат по този въпрос и искат да чуят обосноваването му. И тъй, понеже 

мнозина изискват това питане да бъде обсъдено и, въпреки че в началото изглежда 

много трудно, отговарянето му е разбираемо за всеки и приятно с ползотворността и 

красотата на обосноваването, ще се погрижа да представя пред умоляващите онова, 

което Бог ме удостои да ми открие, макар при светите отци да е казано всичко, което 

следва да е достатъчно по тази тема. И защото онова, което се изследва в 

последователност от въпроси и отговори, е за мнозина и най-вече за по-бавните умове 

много по-ясно и затова по-приятно, ще взема за свой събеседник един от изискващите, 

който най-настойчиво от всички ме подтикваше към това, така че Бозо10

 

 ще пита, а 

Анселм ще отговаря по следния начин: 

                                                        
10 Бозо, монах  в Бек, а по-късно игумен на манастира (1124-1136), пребивавал няколко години при 
Анселм в Кентърбъри. 
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 Бозо: Както правилният ред изисква, първо да повярваме в дълбините на 

християнската вяра, преди да се заемем с обсъждането им посредством разума, така ми 

се струва, че е немарливост11

 Анселм: Твърде високо е за мен това, за което ме питаш, и затова се боя да 

тълкувам извънредно трудното (Сир. 3 :21) за мен, щото да не би някой, които мисли 

или даже вижда, че казваното е неудовлетворително, да реши, че по-скоро ми липсва 

истината на обсъжданото нещо, а не че интелектът ми е недостатъчен за нейното 

схващане. 

, ако, след като сме утвърдени във вярата, не полагаме 

усилия да разбираме това, което вярваме. Затова, защото мисля, че благодарение на 

предварващата благодат Божия вярата в нашето спасение ме държи така здраво, че 

даже ако не мога да разбера с разума си нищо от това, което вярвам, въпреки това няма 

нищо, което би могло да ме откъсне от нейната твърд, моля те да ми откриеш онова, за 

което заедно с мен, както знаеш, се молят мнозина: с каква необходимост и основание 

Бог, щом е всемогъщ, е приел низостта и слабостта на човешката природа заради 

нейното спасение. 

 Б: Не бива толкова да се боиш от това, колкото да си спомниш, че в диалога по 

някои въпроси често се случва Бог да разкрива скритото преди това; и да се надяваш на 

благодатта Божия, ако безкористно споделяш онова, което даром си получил (вж. Мат. 

10:8), да те удостои с възприемането на такива дълбини, до които никога не би посмял 

да се досегнеш. 

 А: Има и нещо друго, поради което, както виждам, този въпрос сега може само 

едва-едва или даже никак не може да бъде обсъден между нас в пълнота. Защото за 

това е необходимо познание за способността, необходимостта, волята и други някои 

неща, които са така свързани, че никое от тях не може да бъде разгледано в пълнота без 

останалите. Ето защо тяхното обсъждане изисква самостоятелно изложение, което е, 

струва ми се, не много лесно, но затова пък съвсем не неползотворно; понеже 

незнанието за тях прави много трудни някои неща, които познаването им прави лесни. 

 Б: За тези неща ще говориш накратко на съответното им място така, че да е 

достатъчно за настоящото изложение, а онова, което трябва да се каже в повече, ще 

отложим за по-късно време. 

 А: Още и това ме кара да отклонявам искането ти, че материята е не само 

драгоценна, но както е за най-прекрасния от синовете човечески (Пс. 44:3), така също и 

по вътрешното си основание е с красота, надвишаваща човешкия интелект. Затова се 

                                                        
11 Negligentia. 
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боя да не би, както аз обикновено негодувам срещу нескопосните художници, когато ги 

виждам да рисуват с безобразен лик самия Господ, същото да ми се случи и на мен, ако 

се захвана да разчертавам така прекрасната материя немарливо и с достойна за 

презрение реч. 

 Б: И това не бива да те възпира, защото както позволяваш на онзи, който може, 

да говори по-добре от теб, така нищо не пречи, ако твоята реч не радва някого, той да 

напише нещо по-красиво. И за да прекратя отведнъж всичките ти извинения: това, 

което искам, не ще го правиш за учените, а за мен и за тези, които заедно с мен 

умоляват за него. 

 

 

Глава II 

Как трябва да се възприема казваното по-нататък 

 

 А: Тъй като виждам твоята дръзновеност, както и дръзновението на онези, които 

също като теб настояват, водени от любов и религиозно усърдие, възнамерявам, 

доколкото ми стигат възможностите, с помощта на Бога и вашите молитви, за които 

постоянно ви молех и вие ми обещавахте при предявяването на настояванията си, това, 

за което питате, не толкова да го представям, колкото да го изследвам заедно с теб. 

Това обаче ще направя при следното условие, при което искам да бъде възприемано 

всичко, което казвам: Ако изрека нещо, което не се потвърждава от по-висок авторитет, 

макар да изглежда, че съм го доказал с разумни основания, нека не му се придава друга 

сигурност, освен тази, че нещата ми изглеждат така засега, докато Бог по някакъв 

начин не ми открови нещо по-добро12

 

. Ако някак успея да удовлетворя твоето питане, 

трябва да е ясно, че някой по-мъдър  от мен би мо гъл да го напр ави по по-съвършен 

начин. Във всички случаи трябва да се знае, че каквото и да съумее да изкаже някой 

човек, винаги скрити остават още по-дълбоките основания на този така възвишен 

предмет. 

 

Глава III 

                                                        
12 Срв. Monologion, 1. 
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Възраженията на неверниците и отговорите на вярващите 

 

 Б: И тъй, бъди търпелив, докато ползвам думите на неверниците. Защото е 

справедливо, щом полагаме усилия да изследваме основанието на нашата вяра, да 

представя възраженията на онези, които в никакъв случай не желаят да се приближат 

към тази вяра без разумно обосноваване13

 А: Кажи каквото имаш предвид. 

. Макар че те търсят основание, защото не 

вярват, а ние, защото вярваме, все пак едно и също е онова, което търсим. Ако пък в 

твоите отговори се появи нещо, в противоречие с което изглежда влиза някой свят 

авторитет, нека ми бъде позволено да го поддържам, докато не изясниш по какъв начин 

той не влиза в противоречие с думите ти. 

 Б: Неверниците, присмивайки се на нашата простота, ни упрекват, че обиждаме 

Бога и накърняваме честта му, когато твърдим за него, че се е спуснал в утробата на 

жена, роден е от жена, израснал е, вкусвайки мляко и човешки храни и - за да премълча 

многото други неща, които изглеждат неподобаващи Богу - е бил подложен на 

изнурение, глад, жажда, бичуване и кръстна смърт между разбойници. 

 А: Ние не обиждаме Бога и не накърняваме честта му, а от цяло сърце изказваме 

благодарност, прославяме и прогласяваме неизречимата необхватност на неговото 

милосърдие, защото колкото чудесно и умонепостижимо ни възстанови той в така 

големи и незаслужени блага, извеждайки ни от така големите и заслужени бедствия, в 

които се намирахме, толкова по-големи са любовта и състраданието към нас, проявени 

от него. Ако бяха разгледали по-внимателно колко подобаващо е осъществено 

възстановяването на човека, не биха осмивали нашата простота, а биха прославяли 

заедно с нас мъдрата благост Божия. Понеже както чрез непослушанието на човека 

смъртта влезе в човешкия род, така животът трябва да бъде възстановен чрез човешко 

послушание (срвн. Рим. 5:19;12). И както грехът, станал причина за нашето проклятие, 

има началото си от жена14, така начинателят на справедливостта и спасението ни 

следва да се е родил от жена. Също така дяволът, победил човека, съблазнявайки го да 

вкуси от едно дърво, е трябвало да бъде победен чрез страдание, изтърпяно от човек на 

едно дърво15

                                                        
13 Sine ratione. 

. Има и много други неща, които, внимателно наблюдавани, правят видима 

устроената по този начин неизразима красота на нашето спасение. 

14 Срв. Tertullianus, De carne Christi, 17; Ambrosius, Expositio in Lucam, II, 28; Augustinus, Sermo CCXXII, 2, 
2. 
15 Срв. Missale Romanum, Praef. de passione et s. cruce: et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur. 
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Глава IV 

Че тези отговори изглеждат на неверниците не необходими и като 
някакви картини 

 

 Б: Всичко това е красиво и се възприема като своего рода картини. Ако няма 

обаче някаква твърда основа16, върху която да застане, видимо не ще е достатъчно за 

неверниците да разберат защо трябва да вярваме, че Бог е пожелал да изстрада това, за 

което говорим. Защото който иска да направи картина, избира някаква твърда основа, 

върху която да рисува, за да може нарисуваното да се съхрани. Никой не рисува върху 

водата или във въздуха, понеже там не остава никаква следа от картината. Затова 

когато разгърнем пред неверниците изказаните от теб обяснения като своего рода 

картини на нещо случило се, те ще решат, че това, което вярваме, не е действително 

случило се, а някаква измислица, сякаш сме рисували по облаците. Ето защо първо 

трябва да се посочи разумната устойчивост  на истината17, тоест необходимостта, която 

доказва, че Бог е трябвало или е можел да се умали до онова, за което говорихме. 

После, за да блесне повече самото това като един вид тяло на истината18

 А: Не ти ли се струва, че е необходимо основанието

, следва да 

бъдат представени горните обяснения като картинни изображения на тялото. 
19

 

 относно това защо Бог е 

трябвало да стори споменатите неща, а именно, че човешкият род, неговото така 

драгоценно дело, е бил изцяло пропаднал и е изглеждало така, че съвсем нищо от 

онова, което Бог е решил за човека, не би се осъществило и това негово намерение не 

би могло да се осъществи, ако човешкият род не би бил спасен от самия свой Творец? 

 

 

 

Глава V 

                                                        
16 Solidum. 
17 Veritatis soliditas rationabilis. 
18 Corpus veritatis. 
19 Necessaria ratio. 
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Че спасението на човека не може да се осъществи от друго лице 
освен Божие 

 

 Б: Ако някак се казваше, че това спасение е станало не чрез Божие Лице, а чрез 

някакво друго, чрез ангел или човек, човешкият ум би го възприел с много по-голяма 

поносимост. Защото Бог би могъл да създаде някакъв човек без грях, не от масата на 

грешниците и не от друг човек, а както е създал Адам, чрез който човек, изглежда, би 

могло да се осъществи това дело. 

 А: Не разбираш ли, че което и друго лице да би изкупило човека о т вечната 

смърт, човекът с право би се схващал като негов роб? Да би било така, човекът не би 

бил въстановен в онова достойнство, което би притежавал, ако не бе съгрешил. Тогава 

този, който трябва да бъде слуга единствено на Бога и равен във всичко на благите 

ангели (вж. Лук. 20:36), щеше да е слуга на някого, който не е Бог и на когото ангелите 

не биха били служители20

 

. 

 

Глава VI 

Как неверниците се подиграват когато казваме, че Бог ни е спасил 
чрез своята смърт и та ка  е пока за л любовта  си към на с, и че е 
дошъл да прогони дявола заради нас 

 

 Б: Те много се удивляват, че това освобождение бива именувано от нас 

‘изкупуване’. В какъв капан, питат ни, или в какъв затвор, или под чия власт сте били 

държани, откъдето Бог не би мо гъл да ви о свободи иначе, освен като ви откупи с 

толкова много усилия и най-накрая със собствената си кръв?21 Когато им казваме: Той 

ни изкупи от греха и от своя гняв, от ада и от властта на дявола, когото той надви сам, 

защото ние не можехме, и изкупи за нас царството небесно22

                                                        
20 Срв. Augustinus, De Trinitate, XIII, 18, 23; Gilbertus Crispinus, Disputatio Iudaei cum Christiano. 

, при което, като стори по 

такъв начин всичко това, показа колко много ни обича, те отговарят: Ако казвате, че 

Бог не е можел да стори всичко това с една само повеля, макар да твърдите, че е 

сътворил всичко с изричането на една заповед, тогава вие сами си противоречите, 

защото по този начин го правите безсилен. Или ако речете, че е можел, но не е искал да 

21 Срв. Augustinus, Sermo XXVII, 2, 2. 
22 Срв. Origenes, Comment. in epist. ad Rom., II, 13; III, 7. Вж. също Ambrosius, Epist. LXXII, 8. 
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го стори по друг начин, как тогава можете да го представяте за мъдър, след като 

твърдите, че е пожелал без никакво основание да изтърпи такива неподобаващи му 

неща?23 Всичко, което споменавате, зависи от неговата воля. Гневът Божи прочее не е 

нищо друго освен волята за наказване. Ако следователно той не желае да наказва 

човешките грехове, тогава човекът е свободен от греховете, и от гнева Божи, и от ада, и 

от властта на дявола, от всички бедствия, изтърпявани поради греховете, и получава 

обратно всичко онова, което му е отнето заради същите грехове. Защото в чия власт е 

адът или дяволът и чие е царството небесно, ако не на онзи, който е създал всичко? 

Всичко, от което се боите, както и всичко, за което копнеете, е подчинено на волята на 

оногова, комуто не може да противостои нищо. Затова, ако е пожелал да спаси 

човешкия род не иначе, а тъкмо по описания от вас начин, когато е можел да го стори 

само по силата на волята си, то виждате как влизате в противоречие, за да го кажа по-

меко, с неговата мъдрост. Защото ако някой човек без основания извършва с огромни 

усилия оно ва, което би мо гъл да стор и лесно , то й в никакъв случай не би бил 

преценяван като мъдър от когото и да било. Ако пък настоявате, че по този начин Бог е 

показал колко много ви обича24, това твърдение е неоснователно докато не се докаже, 

че човекът не е можел да бъде спасен по друг начин. Защото ако не би могло другояче, 

тогава би било навярно необходимо да покаже по този начин любовта си. Тъй като е 

можел обаче да спаси човека по друг начин, то къде е основанието заради проявата на 

своята любов да стори и понесе онова, което казвате? Или той не показва на благите 

ангели колко ги обича, щом не е понесъл нещо подобно заради тях? Когато пък казвате, 

че е дошъл да победи дявола заради вас25, с кой ум се осмелявате да го произнасяте? Не 

властва ли Божието всемогъщество над всичко? Поради що тогава Бог се вижда 

принуден да слиза от небесата, за да победи дявола? Това са, види се, възраженията, 

които биха могли да ни отправят неверниците26

 

. 

 

 

 

Глава VII 

                                                        
23 Срв. Augustinus, De Trinitate, XIII, 10, 13; Leo Magnus, Sermo LXIII, 1. 
24 Срв. Augustinus, De Trinitate, VIII, 10, 13. 
25 Срв. Epist. de incarn. Verbi, 10. 
26 Срв. Tertullianus, De baptismo, 11; Hilarius, In Matthaeum, 31, 7; Augustinus, De agone Christiano, 11. 
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Че дяволът не е имал никакво право над хората; и защо е 
изглеждало, че има, та Бог да освобождава хората по този начин 

 

 Не виждам обаче и убедителността на това, дето упорстваме да твърдим27, че 

Бог, за да спаси човека, трябвало да действа по-скоро със справедливост, а не със сила 

срещу дявола, та дяволът да погуби онзи, в когото не е имало никаква причина да 

умира и е бил Бог, така че справедливо да се лиши от властта, която е имал над 

грешниците, упражнявайки несправедливо насилие над него, докато справедливо е 

владеел човека, когото е привлякъл към себе си не насила, а човекът свободно се е 

прилепил към него. Защото ако дяволът или човекът принадлежаха на себе си или 

някому другиму, а не на Бога или пък пребиваваха в нечия друга власт, а не в Божията, 

това би се казвало навярно с право. Тъй като обаче дяволът и човекът не принадлежат 

никому другиму, освен на Бога28

                                                        
27 Срв. Ireaneus, Contra haereses, V, 21, 3; Augustinus, De Trinitate, XIII-XIV; Id., Enchiridion, 49; Id., De 
libero arbitrio, III, 10, 31; Id., Sermo CXXX, 2; Id., Sermo CXXXIV, 5, 6; Id., Sermo CCXIII, 2; Leo Magnus, 
Sermo XXII, 3; Id., Sermo LXII, 3; Gregorius Magnus, Moralia, XVII, 30, 46-47; Gilbertus Crispinus, Disputatio 
Iudaei cum Christiano; Hildebertus Lavardin, Sermo IX. 

, и никой от тях не стои извън Божията власт, по каква 

причина е трябвало Бог да предприеме действия със своята, за своята и в своята 

собственост, освен ако не за да накаже своя слуга, който е съблазнил съслугата си да 

избяга от общия им господар и да премине към него, така че като предател, наставник 

на бегълци, бидейки крадец е приел при себе си крадеца с откраднатото от неговия 

господар ? Те и двамата са били кр адци, доколко то единият, уговор ен о т другия, 

открадва самия себе си от своя господар. Какво по-справедливо, ако Бог би действал 

така? И ако съдникът над всичко, Бог, би си възвърнал така човека, завладян от толкова 

несправедливо заграбилия го, било за да го накаже по начин, различен от този чрез 

дявола, било за да го пощади, каква несправедливост би имало тук? Макар човекът да е 

бил справедливо измъчван от дявола, дяволът го е мъчил все пак несправедливо. 

Защото човекът е заслужил да бъде наказан и най-подходящо е наказанието да дойде от 

оня, който го е подучил да греши. Дяволът обаче не е имал никаква заслуга, даваща му 

право да наказва. По-скоро, напротив, той го е правил съвсем несправедливо, защото го 

е завлякъл нататък не от любов към справедливостта, а тласкан от нагон към злото. 

Така е, защото го е правел не по божествена повеля, а по допускане от страна на 

умонепостижимата Божия мъдрост, чрез която Бог привежда даже злото в реда на 

благостта. 

28 Вж. гл. 6. Срв. Augustinus, De Trinitate, XIII, 12. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
Защо Бог стана човек? 

15 

 

 
http://philosophymedieval.wordpress.com 

 Аз мисля, онези, които смятат, че дяволът има някакви права над човека, се 

подвеждат по това, дето виждат как човекът справедливо се подлага на мъки от страна 

на дявола и Бог справедливо допуска това, откъдето решават, че дяволът го върши 

справедливо. Тъй като е възможно едно и също нещо да бъде от различни гледни точки 

и справедливо, и несправедливо, по-невнимателно наблюдаващите заключават, че то е 

изцяло справедливо или несправедливо. Случва се например някой да бие 

несправедливо някого невинен, заради което самият биещ заслужава да бъде 

справедливо бит. Ако обаче битият няма право да си отмъсти и все пак набие биещия, 

той прави това несправедливо. Този бой следователно е от страна на биещия 

несправедлив, защото не е имал право да си отмъщава; от страна на бития е обаче 

справедлив, защото несправедливо биещият си е заслужил да бъде справедливо бит. 

Това действие е следователно от различни гледни точки справедливо и несправедливо, 

въпреки че може да стане така, щото да се схваща от едного като само справедливо, а 

от другиго като несправедливо. Ето по такъв начин се казва, че дяволът справедливо 

мъчи човека, защото Бог справедливо допуска това и човекът справедливо страда. Но 

като се казва, че човекът страда справедливо, не се казва, че той страда справедливо по 

силата на своята справедливост, а защото бива наказван по справедливата присъда на 

Бога. 

 Ако някой пък припомни за онова „ръкописание, което”, според апостола, „беше 

против нас” (Кол. 2:14) и е заличено чрез смъртта на Христа и реши, че чрез него се 

дава знак, че преди страстите Христови дяволът, основавайки се на някакъв като че ли 

писмен договор, справедливо е изисквал от човека както греха, като лихва за първия 

грях, към който е примамил човека, така и наказанието за греха, въз основа на което да 

му се вижда доказуемо правото на дявола над човека, то аз мисля, че това в никакъв 

случай не може да бъде разбирано по този начин29. Това ръкописание не принадлежи 

на дявола, защото е наречено ръкописание на решението30

                                                        
29 Срв. Hilarius, Tract. in Ps. CXXIX, 9; Pseudo-Ambrosius, Comment. in Epist. ad Rom., 5, 12; Ambrosius, De 
virginitate, 19, 126; Id., Enarr. in Ps. XL, 1; Augustinus, Tract. In Ioh LII, 6; Id., De peccatorum meritis et 
remissione, II, 30; Id., De Trinitate, IV, 13, 17; Leo Magnus, Sermo XXII, 4; Id., Sermo LXI, 4; Id., Sermo LIII, 
1; Gregorius Magnus, Homil. in Ev., XXIX, 10.  

. Решението обаче не е на 

дявола, а на Бога. Именно чрез справедливата присъда на Бога е било решено и 

потвърдено като чрез ръкописание, че свободно съгрешилият човек не ще може чрез 

самия себе си да отхвърли нито греха, нито наказанието за греха. Защото плътта е 

дихание, което отива и не се връща (Пс. 77:39), и който пр ави гр ях, роб е на гр ех а 

(Иоан. 8:34), и който греши не бива да остане ненаказан, и милосърдието не щади 

30 Chronographum decreti. 
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грешника, не го освобождава и не го възстановява. Ето защо трябва да вярваме, че въз 

основа на това ръкописание не може да бъде изнамерено никакво право на дявола да 

подлага човека на мъчения. Най-сетне, както в благия ангел няма изобщо никаква 

несправедливост, така в злия няма ни най-малка справедливост. При дявола 

следователно няма нищо, което да обяснява, защо Бог при освобождението на човека не 

е трябвало да използва срещу него своята сила. 

 

 

Глава VIII 

Как, макар принизените неща, които изказваме за Христа, да нямат 
отношение към Божествеността, все пак на неверниците им 
изглежда неподходящо да ги изказваме за него, доколкото е човек; и 
защо им се струва, че този човек не е приел доброволно смъртта 

 

 А: Когато Бог върши нещо, трябва волята Божия да ни е достатъчна като 

разумно основание31, макар да не съзираме защо иска така. Тъй като волята Божия 

никога не е безоснователна32

 Б: Това е вярно, докато е установимо, че Бог иска това, за което става дума. 

Защото мнозина не се задоволяват по никакъв начин с обяснението, че Бог бил искал 

нещо, ако изглежда, че то противоречи на разума. 

. 

 А: Какво ти се вижда противоразумно, когато изповядваме, че Бог е поискал 

онова, което вярваме за неговото въплъщение? 

 Б: За да го кажа накъсо: това, че най-висшият пада толкова ниско; че 

всемогъщият прави нещо с толкова много усилия. 

 А: Който говори така, не разбира онова, което вярваме. Защото ние обявяваме 

божествената природа за несъмнено нестрадаща и по никакъв начин неспособна да 

падне под своята висота, нито пък да изнемогва в онова, което иска да върши. Казваме 

обаче за Господа Иисуса Христа, че е истинен Бог и истинен човек, едно Лице в две 

природи и две природи в едно Лице. Затова когато твърдим, че Бог е претърпял върху 

себе си нещо низко или безсилно, не го разбираме относно възвишеността на 

нестрадащата природа, а относно слабостта на човешката субстанция, която е носел. 

Оттук става ясно, че срещу вярата ни не противостои никакво разумно основание. 

                                                        
31 Ratio. 
32 Или: неразумна – irrationabilis. 
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Защото по този начин ние не означаваме някаква принизеност на божествената 

субстанция, а посочваме, че е едно лицето на Бога и човека. Не се мисли следователно, 

че във въплъщението на Бога се е случило някакво негово принизяване, а се вярва, че е 

въздигната човешката природа33

 Б: Така е. На божествената природа не бива да се приписва нищо, което се казва 

за Христа поради слабостта на човека. Как обаче би могло да се докаже като 

справедливо или разумно, че Бог е постъпил или е позволил да се постъпи така с онзи 

човек, за когото Отец е рекъл този е Моят възлюблен Син, в Когото е Моето  

благоволение (Мат. 3:17; 17:5) и какъвто Син е сторил самия себе си? Що за 

справедливост е заради грешника да се предаде на смъртта най-праведния от всички 

хора? Кой човек не би укорил осъждащия, ако осъди невинния, за да освободи 

виновния? Нещата обаче изглежда се свеждат тъкмо до тази несъобразност, за която 

вече стана дума по-горе. Защото ако грешникът не може да бъде освободен иначе, 

освен ако не бъде осъден праведникът: къде е неговото всемогъщество? Ако пък го е 

можел, но не го е пожелал: как да защитаваме неговата мъдрост и справедливост? 

. 

 А: Бог Отец не е постъпил с този човек така, както ти се струва, и не е предал на 

смърт невинния заради виновния. Защото той не без негова воля го е подтикнал към 

смъртта или е позволил усмъртяването му, а сам той свободно е взел върху себе си 

своята смърт, за да спаси човека. 

 Б: Макар и не без негова воля, защото той се е съгласил с волята на Отца, все 

пак изглежда той по някакъв начин го е принудил, повелявайки му. Защото се казва, че 

Христос смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна; затова 

го и Бог високо въздигна (Фил. 2:8-9); и че се научи на послушание чрез онова, което 

пр етър пя (Евр. 5 :8 ); и че и собствения Си Син не по щади, а Го  отдаде за всички ни 

(Рим. 8:32). Син пък сам казва: слязох от небето, не за да върша Моята воля, а волята на 

Отца, Който ме е пратил (Иоан. 6:38). А отивайки на смърт дума: както ми е заповядал 

Отец, тъй пр авя (Иоан. 1 4:3 1 ). И о ще: да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец? 

(Иоан. 18:11). А на друго място: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша, 

обаче не както Аз искам, а както Ти (Мат. 26:39). И: Отче Мой, ако не може Ме отмина 

тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля (Мат. 26:42). Във всички тези случаи ми 

се струва, че Христос приема върху себе си смъртта принуждаван от послушанието, а 

не по свободно разположение на волята. 

 

                                                        
33 Срв. Leo Magnus, Sermo XLVI, 1. 
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Глава IX 

Че е умрял доброволно; и какво значи „смири Себе Си, бидейки 
послушен дори до смърт“ (Фил. 2:8), и „затова Го и Бог високо 
въздигна“ (там 2:9), и „слязох от небето, не за да върша Моята 
воля“ (Иоан. 6:38), и „Оня, Който и собствения си Син не пощади“ 
(Рим. 8:32), и „не както Аз искам, а както Ти“ (Мат. 26:39) 

 

 А: Както ми се струва, ти не различаваш добре между онова, което е сторил като 

изисквано от послушанието, и това, което е приел да му се случи, защото е съхранил 

послушанието, без обаче да се изисква от послушанието. 

 Б: Необходимо е да ми обясниш това по-ясно. 

 А: Защо иудеите са го преследвали чак до смърт? 

 Б: Не за друго, а защото неотклонно се е придържал към истината и 

справедливостта в своя живот и своята реч. 

 А: Мисля, че Бог изисква това от всяка разумна твар, която пък го дължи на Бога 

чрез послушанието. 

 Б: Така трябва да твърдим. 

 А: Онзи човек е дължал следователно това послушание на Бога Отец, и 

човековостта го дължи на Божествеността, и Отец го изисква от него. 

 Б: Никой не се съмнява в това. 

 А: Ето, така имаш пред себе си онова, което е сторил като изисквано от 

послушанието. 

 Б:  Наистина. Вече виждам какво му се е случило да понесе, съхранявайки 

послушанието. Защото е понесъл смъртта, устоявайки в послушанието, и това е взел 

върху себе си. Не разбирам обаче как то не се изисква от послушанието. 

 А: Ако човекът не бе съгрешавал, трябваше ли да изтърпява смъртта и следваше 

ли Бог да изисква такова нещо от него? 

 Б: Както вярваме, нито човекът би умирал, нито Бог би го изисквал от него. Аз 

обаче искам да чуя от теб разумното основание за това нещо. 

 А: Няма да отречеш, че разумната природа е създадена справедлива и за 

блаженство, наслаждавайки се на Бога. 

 Б: Не. 
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 А: Ти обаче едва ли ще решиш, че е подобаващо Богу да принуди онова, което е 

създал справедливо за блаженство, да бъде злощастно без вина. Защото човекът е 

злощастен, умирайки не по своя воля. 

 Б: Ясно е, че не е следвало Бог да изисква от човека смъртта, ако човекът не е 

бил съгрешил. 

 А: Следователно не Бог е принудил Христос, в когото не е имало никакъв грях, 

да умира, а самият той свободно е приел смъртта, не напускайки живота чрез 

послушание, но съхранявайки заради послушанието справедливостта, при което той 

така твърдо устоял в нея, че встъпил поради това в смъртта. 

 Може също да се каже, че Отец му е наредил да умре, щом е разпоредил това, 

чр ез което е встъпил в смър тта. В този смисъл той пр ави тъй, както му е заповядал 

Отец (Иоан. 1 4 :3 1 ), и изпива чашата, която му е дал (Иоан. 1 8 :3 1 ), и бива послушен 

дори до смърт (Фил. 2:8), и научи на послушание чрез онова, което претърпя (Евр. 5:8), 

тоест докога трябва да се съхранява послушанието. Думата „научи“ обaче, която стои 

там, може да се разбира по два начина. „Научи“ е казано или вместо „направи другите 

да знаят“, или че се е научил от опит на онова, което не е имал в знанието си. Когато 

обаче апостолът, след като казва: смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и 

то  смърт кръстна (Фил. 2 :8), добавя: затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, 

което е по-горе от всяко име (Фил. 2:9), което е подобно на казаното от Давид: по пътя 

из поток ще пие и затова ще вдигне високо глава (Пс. 109:7), казано е така, не защото 

той сякаш не би мо гъл да пр еходи към това въздигане по никакъв друг начин освен 

чрез послушанието до смърт и въздигането не би му било присъдено другояче освен 

като възмездие за послушанието - та нали още преди страданията си той казва, че 

всичко негово му е предадено от Отца (Лук. 10:22) и че всичко, що има Отец, е негово 

(Иоан. 16:15) -, а защото самият той заедно с Отца и Светия Дух е решил да покаже на 

света висотата на всемогъществото си не иначе, а чрез смъртта. Било е значи решено 

нещо да стане не иначе, а именно чрез неговата смърт: щом е станало чрез нея, не е 

неподобаващо да се каже, че е станало поради нея. 

 Защото, ако възнамеряваме да направим нещо, но предпоставяме да извършим 

преди това нещо друго, чрез което става първото нещо, тогава, когато е вече готово 

онова другото, което сме искали да направим по-напред, а се е случило и това, което 

сме възнамерявали, правилно се казва, че то е станало поради това, че е извършено 

другото, заради чието постигане сме го отложили. Понеже е било решено то да стане не 

по друг начин, а именно чрез него. Така например, ако мога да пресека една река на кон 
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или с кораб, но предварително решавам да я пресека не иначе, а само с кораб и отлагам 

преминаването затова, че няма кораб, то когато вече корабът е налице и аз премина, 

правилно ще се каже за мен: корабът бе готов, поради това прекоси реката. И ние 

говорим така не само когато искаме да направим нещо чрез това, което го предхожда, 

но също така когато става не чрез предхождащото, а просто когато решаваме да 

направим нещо друго едва след него. Ако например някой отказва да приеме храна 

поради това, че в този ден все още не е присъствал на литургичното свещенодействие, 

то когато се случи онова, което е желаел да направи по-напред, не неподобаващо му се 

казва: сега приеми храната, защото вече стори онова, поради което отлагаше да я 

приемаш. Много по-малко непривично е следователно изказването, че Христос е бил 

въздигнат поради това, че е приел смъртта, при положение, че е било решено това 

въздигане да се случи чрез нея и след нея. Това може да бъде разбирано по същия 

начин, по който за същия Господ се казва, че преуспявал в мъдрост и любов пред Бога 

(Лук. 2:52), не защото е било така, а защото той се е държал по такъв начин като че ли е 

било така. Ето така той е въздигнат след смъртта, сякаш е станало поради нея. 

 Когато обаче самият той казва: слязох не за да върша Моята воля, а волята на 

Отца, Който Ме е пратил (Иоан. 6:38), то е същото като: учението ми не е Мое (Иоан. 

7:16). Защото когато някой има нещо не от себе си, а от Бога, трябва да казва не 

толкова, че е негово, отколкото че е на Бога. Никой човек обаче няма от себе си 

истината, на която учи, нито има от себе си праведна воля, а от Бога. Христос 

следователно е дошъл да върши не своята воля, а волята на Отца, защото праведната 

воля, която  е имал, не е била от човековостта, а от Божествеността. Оня, Който и 

собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни (Рим. 8:32) не означава 

наистина нищо друго, освен: не го освободи. Защото в Светото Писание се намират 

много изказвания от този род. Но където казва: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме 

отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти (Мат. 26:39); и: ако не може Ме 

отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля (Мат. 26:42), той означава чрез 

своята воля природния стремеж към здраве, чрез който човешката плът желае да 

избегне смъртната болка. Волята на Отца, казва, не защото Отец е искал повече смъртта 

на Сина, нежели живота му, а защото Отец не е желаел да възобнови човешкия род, ако 

човекът не стори нещо така велико, каквото е била тази смърт. Понеже разумът не е 

изисквал нещо, което другият не е можел да стори, затова Син казва, че Отец е желаел 

неговата смърт, която Син е предпочитал сам да изстрада, вместо да не се спаси 

човешкият род. С тези думи той все едно казва: Защото не желаеш възобновяването на 
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света да стане някак иначе, затова ти казвам, че по този начин искаш моята смърт. И 

тъй, нека бъде затова волята ти, тоест нека бъде моята смърт, за да се помири светът с 

теб. Нали често казваме, че някой иска нещо, защото не иска друго, което, ако би го 

пожелал, не би станало онова, за което се казва, че го иска. Така например казваме, че 

някой иска да изгаси лампата, защото не желае да затвори прозореца, през който 

навлиза вятърът, който изгася лампата. Така следователно Отец е пожелал смъртта на 

Сина, защото не е искал светът да се спаси иначе, освен като човекът извърши нещо 

толкова голямо, както вече казах. Син е искал оздравяването на човека толкова много, 

че за него това е било равнозначно на повеля да умре, тъй като никой друг не е бил в 

състояние да го постигне. Ето защо той прави тъй, както му е заповядал Отец (Иоан. 

14:31) и изпива чашата, която му е дал Отец (Иоан. 18:11), бидейки послушен дори до 

смърт (Фил. 2:8). 

 

 

Глава Х 

Пак за същото и как то може да бъде правилно разбирано и по друг 
начин 

 

 Това може да бъде също така правилно разбирано и в смисъл, че чрез онази 

блага воля, с която Син е искал да умре за оздравяването на света, Отец, без обаче да го 

принуждава, му е заповядал (Иоан. 14:31), и му е дал чашата (Иоан. 18:11) на 

страданието, и собствения Си Син не пощадил, а Го отдал за всички ни (Рим. 8:32), и е 

пожелал неговата смърт; и че Син е бил послушен чак до смърт (Фил. 2:8) и се е научил 

на послушание чрез онова, което претърпял (Евр. 5:8). Също както не би могъл да има 

от себе си волята за праведен живот, а от Отца, така и онази воля, чрез която е пожелал 

да умре, за да извърши такова велико благо, той не би могъл да има от никого другиго, 

освен от Отца на светлините, от Когото е всяко добро даяние и всеки съвършен дар 

(Иак. 1:17). И както се казва, че Отец привлича, дарявайки волята, така не би било 

неподобаващо да се твърди, че той подтиква. Както Син казва за Отца: никой не може 

да дойде при Мене, ако не го привлече Отец (Иоан. 6:44), така също би могъл да рече: 

„ако не го подтикне“. По същия начин би могъл да произнесе: „никой не се отправя към 

смъртта заради моето име, освен ако Отец не го подтиква или привлича“. Именно 

понеже всеки се привлича или подтиква от волята към онова, което желае неотклонно, 
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не би било неподобаващо да се твър ди, че Бо г е този, ко йто пр ивлича или подтиква, 

когато дарява такава воля. В това привличане или подтикване не бива да се подразбира 

никаква необходимост по принуда, а едно свободно и любовно придържане към 

възприетата блага воля. Ако следователно не може да се отрече, че това е начинът, по 

който Отец е дар ил волята, пр ивлякла или подтикнала Син към смъртта, кой не би 

могъл да прозре, че в същия смисъл той му е дал „заповедта“ да приеме свободно 

смъртта и „чашата“, от която да отпие не против волята си? И ако правилно се казва, че 

Отец не е пощадил собствения си Син, а го е отдал за нас по свободна воля (Рим. 8:32), 

кой ще отрече, че е правилно да се твърди, че Отец, от когото Син е имал такава воля, 

не е пощадил Сина, а го е отдал за нас и е искал неговата смърт? По този именно начин 

Син, съхранявайки неотклонно и свободно волята, възприета от Отца, смири себе си, 

бидейки послушен до смърт, и то смърт кръстна (Фил. 2:8) и се научи на послушание 

чрез онова, което претърпя (Евр. 5:8), тоест какво велико дело е следвало да извърши 

чрез послушанието. Защото послушанието е просто и истинно тогава, когато разумната 

природа съхранява възприетата от Бога воля не по необходимост, а свободно. 

 И по други начини можем правилно да разбираме, че Отец е искал смъртта на 

Сина, макар и тези досега биха могли да са достатъчни. Както например казваме, че 

нещо се желае от някого, който прави така, че някой друг да го иска, така също казваме, 

че нещо се иска от някого, който не прави така, че друг да го иска, но одобрява това, че 

другият го желае. Така когато виждаме, че някой проявява смело желание да изтърпява 

неприятности, за да доведе до съвършенство онова, което е благо пожелал, макар да 

настояваме, че искаме да понесе това страдание, ние все пак не желаем и не обичаме 

страданието му, а неговата воля. Също така за онзи, който може да възпрепятства нещо 

и не го възпрепятства, казваме, че иска това, което не възпрепятства34

                                                        
34 Срв. De casu diaboli, 28. 

. И тъй, понеже 

волята на Сина се нравела на Отца и той не е възпрепятствал Син да иска и изпълни 

онова, което е пожелал, правилно се твърди, че е пожелал, щото Син да понесе толкова 

благочестиво и така ползотворно смъртта, макар да не е обичал неговото страдание. 

Защото обаче той не би могъл да остави чашата да отмине, без да пие от нея (Иоан. 

18:11), затова казва, не че не би могъл да избегне смъртта, ако би пожелал, а че за света 

- както се каза - е било невъзможно да се спаси иначе, при което самият той неотклонно 

е искал по-скоро да изстрада смъртта, отколкото светът да остане неспасен. Затова 

именно и изрича онези слова, за да изрази учението, че човешкият род би могъл да бъде 

спасен само чрез неговата смърт, а не за да покаже, че по никакъв начин не е бил в 
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състояние да избегне смъртта. Всичко впрочем, което се твърди за него, е подобно на 

вече казаното и бива описвано така, че да обосновава вярата, че той умира не по 

някаква необходимост, а по свободна воля. Защото той е бил всемогъщ. За него е 

речено, че страдаше доброволно (Ис. 53:7). А самият той казва: Аз си давам душата, за 

да я приема пак. Никой не Ми я отнима, но Аз сам от Себе Си я давам. Имам власт да я 

дам, и власт имам пак да я приема (Иоан. 10:17-18). Ето защо е правилно да се казва, че 

никога не е бил принуждаван да извърши онова, което е сторил по силата на своята 

власт и своята воля35

 Б: Самото това, че Бог позволява да се постъпи така с него, пък било то и 

доброволно, не изглежда подобаващо за такъв Отец спрямо такъв Син. 

. 

 А: Тъкмо напротив, във висша степен приляга на такъв Отец да се съгласи с 

такъв Син, когато желае нещо достопохвално за честта на Бога и ползотворно за 

оздравяването на човека, което не би могло да стане по друг начин. 

 Б: С което продължаваме да се въртим около въпроса как тази смърт може да 

бъде доказана разумно и с необходимост. Иначе изглежда, че нито Син е трябвало да я 

пожелава, нито Отец да го принуждава или да му разрешава да я приеме. Пита се 

следователно защо Бог не е можел да спаси човека по друг начин, а ако е можел, защо е 

пожелал да го стори по този начин. Защото както изглежда несъответстващо на Бога да 

спасява по този начин човека, така и не става ясно какво допринася тази смърт за 

спасяването на човека. Би било учудващо, ако Бог се наслаждава или има нужда от 

кръвта на един невинен така, че да би искал или можел да прости на виновния едва 

след неговото усмъртяване. 

 А: Защото поемаш по този въпрос ролята на онези, които не искат да вярват 

нищо без предварително извеждане на разумни основания, искам да се споразумея с теб 

да не приемаме никакво, дори най-малко несъответствие в Бога, както и да не 

отхвърляме никое, дори най-дребното разумно основание, ако то не противоречи на 

някое по-мощно. Понеже както от най-дребното несъответствие в Бога следва 

невъзможността, така даже с дребното разумно основание, ако не се надмогва от по-

мощно, се свързва необходимостта. 

 Б: Нищо не бих приел с по-голяма радост по този въпрос, отколкото заедно да се 

съобразяваме с това споразумение между нас. 

 А: Въпросът е само за въплъщението на Бога и за онова, което вярваме относно 

възприетия от него човек. 

                                                        
35 Срв. Augustinus, De Trinitate, IV, 13, 16. 
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 Б: Така е. 

 А: Нека допуснем следователно, че въплъщението на Бога и онова, което 

казваме за този човек, никога не се е случвало. И нека не отстъпваме от съгласието, че 

човекът е създаден за блаженство, което не би могъл да има в този живот и не може да 

преходи към него без да се освободи от греховете, и че няма такъв човек, който да 

преминава през този живот без грях, както и за всичко онова, вярата в което е 

необходима за вечното блаженство. 

 Б: Така да бъде, защо то нищо о т това не изглежда невъзможно или 

неподобаващо за Бога. 

 А: Необходимо е следователно опрощаване на човешките грехове, за да може 

човекът да преходи към блаженството. 

 Б: Така твърдим всички. 

 

 

Глава XI 

Какво значи да се греши и да се дава удовлетворение за греха 

 

 А: И тъй, следва да се пита с какво основание Бог опрощава греховете на 

човеците. За да направим това по-ясно, нека видим най-напред какво значи да се греши 

и да се дава удовлетворение за греха. 

 Б: Твоя работа е да покажеш, а моя да внимавам. 

 А: Ако ангелът и човекът винаги отдаваха Богу онова, което му дължат, те 

никога не биха съгрешили. 

 Б: Нямам какво да възразя. 

 А: И тъй, да се греши не е нищо друго, освен да не се отдава дължимото Богу. 

 Б: Кое е дължимото, което дължим на Бога? 

 А: Цялата воля на разумното творение трябва да е подчинена на волята Божия. 

 Б: Съвършено вярно. 

 А: Това е дължимото, което ангелът и човекът дължат Богу. Този, който отдава 

дължимото, не греши, а всеки, който не отдава дължимото, греши. Справедливостта36 

или правилността на волята37 е тази, която създава праведните38

                                                        
36 Iustitia. 

 или правите по сърце 

37 Rectitudo voluntatis. 
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(вж. Пс. 3 5 :1 1), тоест по воля39

 Б: Тъй като се разбрахме да следваме по всички тези въпроси разума, макар да 

ме плашиш донякъде, нямам какво да ти възразя. 

. Това е единствената и цялата чест, която дължим на 

Бога и която Бог изисква от нас. Само такава воля, когато може да действа, върши дела, 

радващи Бога, а когато не може да действа го радва сама по себе си, защото без нея 

никое дело не носи радост. Който не оказва на Бога тази дължима чест, отнема от Бога 

онова, което му принадлежи и безчести Бога. Ето, това е ‘да се греши’. Докато обаче не 

издължи, каквото е загр абил, той остава в дълг. Пр и това не е достатъчно да върне 

отнетото, ами заради нанесеното оскърбление трябва да върне повече от откраднатото. 

Така, когато някой увреди нечие здраве, не е достатъчно да възстанови щетите, но 

трябва да добави и нещо в повече заради несправедливо причинената болка. По същия 

начин, когато някой оскърби нечия чест, не е достатъчно да възстанови накърнената 

чест, но заради неприятностите, причинени от озлочестяването, трябва и да придаде 

нещо, което би зарадвало онзи, чиято чест е била накърнена. Под внимание трябва да се 

вземе още и това, че когато някой връща нещо несправедливо отнето, трябва да дари 

нещо такова, което не би могло да се изисква от него, ако не бе заграбил нещо чуждо. 

Така следователно всеки, който греши, е длъжен да възстанови на Бога заграбената 

чест. Това именно е удовлетворението, което всеки грешник е длъжен да даде на Бога. 

 

 

Глава XII 

Дали е подобаващо за Бога да опрощава греха просто от милосърдие, 
без всякакво дължимо възмездие 

 

 А: Нека се върнем назад и да видим дали е подобаващо за Бога да опрощава 

греха просто от милосърдие, без да изисква каквото и да е възмездие за накърнената си 

чест. 

 Б: Не виждам защо да е неподобаващо. 

 А: Да опрости греха по този начин не значи нищо друго, освен да не накаже за 

него. Тъй като обаче да се вмести в правилния порядък грехът, за който не е дадено 

удовлетворение, означава той да бъде наказан, тогава, ако не се накаже, той се 

опрощава по нереден начин. 
                                                                                                                                                                             
38 Iusti. 
39 Срв. De veritate, 12. 
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 Б: Това, което казваш, е разумно. 

 А: Неподобаващо е обаче за Бога да допуска нещо нередно в своето царство. 

 Б: Боя се, че ще изпадна в грях, ако поискам да кажа нещо друго. 

 А: Има и още нещо, което следва, ако грехът се опрости ненаказан: тогава 

грешникът и безгрешният ще са по еднакъв начин при  Бога, което не съответства на 

Бога. 

 Б: Не мога да отрека това. 

 А: Обърни внимание и на друго. Всеки знае, че справедливостта на хората 

попада под закон, според който мярата на възнаграждението, въздавано от Бога, се 

определя с оглед на нейната величина. 

 Б: Така вярваме. 

 А: Ако обаче грехът нито се изкупува, нито се наказва, той не се подчинява на 

никакъв закон. 

 Б: Не мога да го разбирам по друг начин. 

 А: Несправедливостта следователно, ако бива опрощавана просто от 

милосърдие, е по-свободна от справедливостта, което изглежда твърде 

непоследователно. При това непоследователността се разпростира дотам, че прави 

несправедливостта подобна на Бога, защото както Бог не се подчинява на никакъв 

закон, така и несправедливостта. 

 Б: Не мога да възразя на твоя аргумент. Когато обаче Бог ни заръчва да 

прощаваме изцяло на съгрешилите спрямо нас (Мат. 6:12), той изглежда влиза в 

противоречие, защото ни наставлява да вършим нещо, което не е подобаващо да се 

върши от самия него. 

 А: Тук няма никакво пр о тивор ечие, защото Бог ни по велява то ва, за да не се 

заемаме с нещо, което е единствено Божие дело. Тъй като никому не е по лице да 

отмъщава, освен на оня, който е Господ на всичко (вж. Рим. 12:19). Понеже когато 

земните власти вършат това правомерно, всъщност го извършва той, който ги е 

поставил с такава цел. 

 Б: Ти успя да отстраниш противоречието, което ми се струваше, че се крие тук. 

Има обаче още нещо, за което искам да получа отговор от теб. След като Бог е толкова 

свободен, че не се подчинява на никакъв закон и ничия присъда, и толкова благ, че не 

може да бъде мислено нищо по-благо от него, и нищо освен желаното от него не е 

правилно или подобаващо, тогава изглежда удивително нашето настояване, че той не 

желае или не му се позволява да опрости причинената му несправедливост, при 
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положение, че именно заради него искаме прошка за онова, което сме сторили на други 

хора. 

 А: Вярно е онова, което казваш за свободата, волята и благостта му, но ние сме 

длъжни да ги разбираме така разумно, че да не създаваме впечатлението, че влизаме в 

противоречие с неговото достойнство. Защото свободата не е за нищо друго, освен за 

онова, което е ползотворно или подобаващо, и не може да бъде наречено ‘благост’ 

онова, което произвежда нещо неподобаващо Богу. Когато се казва, че всичко, което 

Бог пожелава, е праведно, а което не желае, не е праведно, това не бива да се разбира 

така, че ако Бог би поискал нещо неподобаващо, то би било справедливо, защото той го 

е пожелал. От това не би следвало например: „ако Бог поиска да лъже, лъженето е 

справедливо“, а по-скоро, че той не е Бог. Защото една воля не би пожелала да лъже, 

освен такава воля, в която истината е в разтление, и даже по-скоро самата тя е в 

разтление, защото е изоставила истината. И тъй, когато се казва: „ако Бог поиска да 

лъже“, това не означава нищо друго освен: „ако Бог е такава природа, която би искала 

да лъже“, откъдето никак не следва, че лъженето е справедливо. Стига да не го 

разбираме по начина, по който казваме за две невъзможни неща: ако това съществува, 

съществува и онова, защото не съществува нито едното, нито другото. Както например 

ако някой каже: ако водата е суха, тогава и огънят е влажен, при което нито едното от 

двете е вярно. И тъй, единствено правилно е за онези неща да се казва: ако Бог ги иска 

така, то е справедливо, защото не е неподобаващо да бъдат искани от Бога. Така 

например, ако Бог пожелае да вали, справедливо е да вали; и ако Бог поиска някой 

човек да бъде усмъртен, справедливо е да бъде усмъртен40. Пор ади това, щом не 

подобава Богу да върши нещо несправедливо или непорядъчно, не съответства на 

неговата свобода или благост да опрости ненаказан грешника, неиздължил Богу 

заграбеното от него41

 Б: Ти ми отнемаш всичко, с което мислех, че мога да ти възразя. 

. 

 А: Чуй освен това защо е неподобаващо за Бога да прави така. 

 Б: С удоволствие се вслушвам в това, което говориш. 

 

 

Глава XIII 

                                                        
40 Срв. Augustinus, De Symbolo, 1, 2. 
41 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. L, 11. 
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Че в реда на нещата няма нищо по-нетърпимо от това, творението 
да отнема дължимата чест на Твореца и да не дава отплата за 
отнетото 

 

 А: Нищо в реда на нещата не е по-нетърпимо от това, творението да отнема 

дължимата чест на Твореца и да не дава отплата за отнетото. 

 Б: Нищо по-ясно от това. 

 А: Няма обаче нищо по-несправедливо от изтърпяването на онова, от което няма 

нищо по-нетърпимо. 

 Б: И това не е неясно. 

 А: Затова, мисля, не ще кажеш, че Бог трябва да търпи онова, от което няма 

нищо по-несправедливо да бъде изтърпявано, а именно творението да не връща на Бога 

това, което му е отнело. 

 Б: По-скоро ми се струва, че такова нещо трябва да бъде отричано. 

 А: Освен то ва. Ако няма нищо по-голямо или по-добро от Бога, тогава честта 

Божия е онова в реда на нещата, което бива най-справедливо съхранявано от висшата 

справедливост, която не е нищо друго освен самият Бог42

 Б: Това също е съвсем очевидно. 

. 

 А: Онова следователно, което най-справедливо се съхранява от Бога, е честта на 

неговото достойнство. 

 Б: Трябва да призная. 

 А: Струва ли ти се, че той би я съхранявал безукорно, ако си позволяваше да се 

държи така, че нито да я възстановява, нито да наказва онзи, който я отнема? 

 Б: Не се осмелявам да кажа такова нещо. 

 А: Необходимо е следователно или накърнената чест да бъде възстановена, или 

да последва наказание. В противен случай Бог или би бил несправедлив към самия себе 

си, или би бил неспособен да извърши тези две неща, което е нечестиво даже да се 

помисли. 

 

 

Глава XIV 

Какъв вид Божия чест е наказанието на грешника 

                                                        
42 Срв. Monologion, 16. 
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 Б: Разбирам, че не би могло да се каже нищо по-разумно. Искам обаче да чуя от 

теб дали наказанието на грешника е чест за Бога и от що за вид чест е това. Защото ако 

наказанието на грешника не е чест за него, то когато грешникът не издължава отнетото, 

а се наказва, тогава Бог губи своята чест в смисъл, че не я възстановява. Това изглежда 

противоречащо на казаното досега. 

 А: На Бог не му е възможно да губи своята чест. Защото грешникът или връща 

доброволно дължимото, или Бог си го взима от него преко волята му43

 

. Тъй като  или 

човекът доброволно проявява дължимото подчинение пред Бога, било като не греши, 

било като изкупува греха си, или Бог го подчинява на себе си преко волята му, 

подлагайки го на мъки, като по този начин показва, че е негов Господ, което човекът 

отказва да признае по своя воля. Тук трябва да се обърне внимание, че както човекът 

прегрешавайки похищава онова, което е на Бога, така Бог наказвайки отнема онова, 

което е на човека. Понеже нечия собственост се нарича не само това, което той вече 

има, но и онова, чието притежаване е в негова власт. Понеже следователно човекът е 

създаден така, че да би могъл да притежава блаженство, ако не съгреши, то когато 

поради греха му се отнема блаженството и всяко благо, той изплаща от своето си, 

макар и преко воля, онова, което е похитил. Защото макар Бог да не вкарва в употреба 

за своя облага онова, което е отнел, както човекът превръща в своя полза парите, 

отнети от някого другиго, все пак той ползва отнетото за своя чест чрез това, че го 

отнема. Тъй като о тнемайки от гр ешника оно ва, което е Божие, то й му доказва, че е 

подчинен Богу. 

 

Глава XV 

 Дали Бог допуска дори най-малко накърняване на своята чест 

 

 Б: Харесва ми това, което казваш. Има обаче още нещо, по което искам да чуя 

отговор от теб. Ако Бог трябва да съхранява честта си така, както доказваш, защо той 

допуска нейното, макар и малко, накърняване? Защото онова, което се позволява да 

бъде по някакъв начин увредено, не се охранява нито безукорно, нито съвършено. 

                                                        
43 Invitum. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
Защо Бог стана човек? 

30 

 

 
http://philosophymedieval.wordpress.com 

 А: Към честта на Бога, що се отнася до него , не може нищо да бъде добавяно 

или отнемано. Защото той е сам за себе си чест ненакърнима и по никакъв начин 

неподлежаща на изменение. Когато пък някоя твар съхранява, било то природно или 

разумно, своя собствен и заедно с това предзададен й порядък, тогава се казва, че тя се 

повинува на Бога и му оказва чест. Това се отнася в най-висша степен за разумната 

природа, на която е дадено да разбира това, което е длъжна да прави. Когато желае 

това, което е длъжна да прави, тя оказва чест на Бога. Не защото му придава нещо, а 

защото му се подчинява свободно по своя воля и нагласа, както и съхранява, доколкото 

е в нейна власт, своето място сред нещата в универсума и красотата на този универсум. 

А когато не желае това, което е длъжна да прави, тя, що се отнася до нея, злочести 

Бога, защото не се подчинява свободно на неговите разпореждания и нарушава, 

доколкото е по нейните възможности, реда и красотата на универсума, макар по 

никакъв начин да не уврежда или променя могъществото или достойнството на Бога. 

 Нали ако нещата, които се намират сред небесния кръг, биха пожелали да не са 

под небето или биха поискали да се отдалечат от небето, по никакъв друг начин не биха 

могли да застанат някак не под небето, нито да се изплъзват от небето, освен като се 

приближават към небето. Защото откъдето, накъдето и както и да се движат, те ще са 

все под небето; и колкото повече биха се отдалечавали от една част на небето, толкова 

повече биха се приближавали към противоположната част на небето. Така, макар 

човекът или злият ангел да не искат да се подчиняват на божествената воля и уредба, те 

все пак не могат да я избегнат, защото като искат да избягат изпод повеляващата воля 

попадат под наказващата воля. А ако попиташ как става това движение, знай, че то 

става не иначе, а по силата на допускащата воля, така че даже това, което желае или 

действа превратно, се завръща от висшата мъдрост обратно към споменатите ред и 

красота, царящи в универсума. Защото доброволното даване на удовлетворение за 

превратността или изискването на наказание за този, който не дава удовлетворение - 

дори изключвайки това, че Бог по много начини прави от злото добро - имат в същия 

универсум свое място и са в красотата на порядъка. Ако там, където превратността 

напира да наруши правилния ред, божествената мъдрост не я поставя на мястото й, в 

универсума, в който Бог трябва да въвежда порядък, би настъпила някаква деформация, 

идваща от нарушената красота на порядъка, и би изглеждало, че Бог недомогва в своето 
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управление44. Тъй като и двете тези неща са както неподобаващи, така и невъзможни, 

необходимо е подир всеки грях да следва или удовлетворение, или наказание45

 Б: Ти даде удовлетворение моите възражения. 

. 

 А: Очевидно е следователно, че никой не би могъл да добави или отнеме нещо 

от честта на Бога, що се отнася до самия него. Създава се обаче привидност, че онзи, 

който подчинява или противопоставя волята си на Божията воля, прави нещо подобно, 

доколкото се отнася до него. 

 Б: Не знам какво бих могъл да кажа против това. 

 

Глава XVI 

Основанието за това, че числото на падналите ангели ще бъде 
попълнено от хора 

 

 А: Бих искал да добавя още нещо. 

 Б: Говори дотогава, докогато се преситя да те слушам. 

 А: Както е известно, решението на Бога е било числото на падналите ангели да 

се възстанови от човешката природа, която той сътворил безгрешна46

 Б: Така вярваме, но бих искал да имам и някакво рационално основание по този 

предмет. 

. 

 А: Мамиш ме. Ние се споразумяхме да говорим само за въплъщението Божие, а 

ти вмъкваш и други въпроси. 

 Б: Не се гневи, Бог люби оногова, който драговолно дава (2 Кор. 9:7). А никой 

не доказва по-добре, че дава драговолно, каквото обещава, от онзи, който дава повече, 

отколкото е обещал. И тъй, бъди любезен, кажи това, за което те питам. 

 А: Не подлежи на съмнение, че разумната природа, която по Божие прозрение е 

или ще бъде блажена, се предзнае от Бога в някакво разумно и съвършено число, което 

не бива да е нито по-голямо, нито по-малко. Защото Бог или не знае в какво число е 

най-добр е да бъде утвър дена тя, което е лъжа, или пък знае и тогава тя ще бъде 

утвърдена в онова число, което той схваща като най-подобаващо. Затова падналите 

ангели или са били сътворени, за да бъдат в това число, или са паднали по 

                                                        
44 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. VII, 19; Id., Epist. CXL, 2, 4; Id., De libero arbitrio, III, 9, 26. 
45 Срв. Tertullianus, De pudicitia, 2. 
46 Срв. De casu diaboli, 5 и 23. Augustinus, Enchiridion, 29 и 61; Gregorius Magnus, Homil. in Evang. 21, 2. 
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необходимост, понеже не са били в състояние да се задържат продължително, 

пребивавайки извън него, което обаче е абсурдно да се мисли. 

 Б: Това, което казваш, е голата истина. 

 А: Защото следователно те трябва да са били от онова число, тогава или техният 

брой трябва да бъде възстановен по необходимост, или разумната природа, която е 

била предзнаена в съвършено число, ще остане в несъвършено число, което не може да 

бъде. 

 Б: Няма съмнение, че трябва да бъдат заменени. 

 А: Необходимо е следователно те да бъдат заменени от човешката природа, 

защото няма друга, чрез която би могло да стане47

 

. 

 

Глава XVII 

Че те не могат да бъдат заменени от други ангели 

 

 Б: Защо не би могло да бъдат заменени или с някои изсред самите тях, или от 

други ангели? 

 А: Когато по-нататък видиш трудността на нашето възстановяване48

                                                        
47 Срв. Augustinus, De civ. Dei, XIV, 26. 

, ще 

разбереш невъзможността на тяхното завръщане. А други ангели не биха могли да ги 

заменят затова - дори ако оставим настрана голямото противоречие със 

съвършенството на първото творение, в което влиза това предположение -, защото не 

биха имали право, освен ако не биха били такива, каквито са били онези, преди да 

съгрешат, когато са устоявали, без да имат никакъв наглед за наказанието, отредено за 

греха, което след тяхното падение е вече невъзможно за някакви други, които да биха 

били възстановени вместо тях. Защото не в еднаква степен заслужава похвала за 

устояването в истината онзи, който не знае за никакво наказание за греха, и този, който 

постоянно го  вижда като вечно. При това по никакъв начин не бива да се мисли, че 

благите ангели са били утвърдени чрез падението на злите, а не по своя заслуга. Както 

благите, ако бяха съгрешили заедно със злите, щяха да бъдат наказани едновременно с 

тях, така и неправедните, ако бяха устояли заедно с праведните, щяха да бъдат 

утвърдени наравно с тях. Понеже ако едни от тях е следвало да бъдат утвърдени не за 

48 Вж. кн. II, гл. 21. 
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друго, а поради падението на други, тогава или никой никога не би бил утвърден, или е 

било необходимо някой да грехопадне, та да бъде наказан заради утвърждаването на 

други. И двете тези предположения за абсурдни. Тези, които са устояли, са били 

утвърдени по същия начин, по който биха били утвърдени всички, ако бяха устояли. 

Този начин аз описах, доколкото можах, в онова мое съчинение, в което се занимавах с 

въпроса защо Бог не е дал устойчивост на дявола49

 Б: Ти доказа, че злите ангели следва да бъдат заменени от човешката природа. 

От това обосноваване се вижда, че числото на избраните човеци не ще е по-малко от 

това на низвергнатите ангели. Но покажи ми, ако можеш, дали не биха били повече. 

. 

 

 

Глава XVIII 

Дали бъдещите святи хора ще са повече от злите ангели 

 

 А: Ако ангелите преди падението на някои от тях са били в онова съвършено 

число, за което споменахме50

 Б: Кое следва да бъде по-скоро поддържано: че ангелите са били изначално 

сътворени в съвършено число или не? 

, тогава хората щяха да са сътворени не за нещо друго, а за 

заменянето на отпадналите ангели и е очевидно, че не биха били повече от тях. Ако 

обаче това число не е било изпълнено от всичките ангели, тогава хората следва да 

допълнят и това, което е отпаднало, и това, което не е достигало, така че избраните 

човеци да бъдат повече от низвергнатите ангели. В такъв случай бихме могли да 

казваме, че хората са били сътворени не само за допълване на умаленото число, но и за 

изпълване на все още не съвършеното. 

 А: Мога да ти кажа само какво е моето схващане по-този въпрос. 

 Б: Не бих могъл да искам от теб нещо повече. 

 А: Ако човекът е сътворен след падението на злите ангели, както заключават 

някои от книга Битие, не виждам как бих могъл да докажа с определеност едното от 

двете. Защото може, струва ми се, ангелите да са били изначално в съвършено число, а 

човекът да е създаден отподир за възстановяване на умаленото им число; би могло 

обаче и да не са били в съвършено число, а Бог да е отлагал - както отлага и досега - 

                                                        
49 Срв. De casu diaboli, 2; 3; 24. 
50 Вж. кн. I, гл. 10. 
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изпълването на това число, създавайки човешката природа в съответното й време, 

откъдето би могъл само да изпълни все още несъвършеното число, но също и да го 

допълни, ако то се умали. Ако обаче цялото творение е създадено едновременно51, а 

дните, в които този свят е създаден не едновременно, както изглежда да казва Моисей 

(вж. Бит. 1:1 сл.), биват разбирани иначе, а не така, както ни изглеждат дните, в които 

ние живеем52

 От тези основания по-скоро ми се струва да следва, че за ангелите не е имало 

някакво съвършено число, чрез което да има съвършенството си небесният град. Това 

изглежда възможно, ако човекът не е създаден едновременно с ангелите; ако пък са 

създадени едновременно - както мислят мнозина, защото се казва: Оня, който живее 

вовеки, е създал всичко едновременно (вж. Сир. 18:1)

, не мога да разбера как ангелите ще са били сътворени в онова пълно 

число. Защото ако беше така, тогава ми се струва, че или някои ангели или хора е 

трябвало необходимо да грехопаднат, или пък в небесния град е имало повече жители, 

отколкото е изисквала съразмерността на онова съвършено число. Ако следователно 

всичко е било създадено едновременно, тогава изглежда, че ангелите и двамата първи 

човеци са били в едно непълно число, така че ако никой ангел не би грехопаднал, 

хората само да допълнят неизпълненото, а ако някой пропадне, да се възстанови онова, 

което е изпаднало, така че човешката природа, която е била по-слаба, да би 

едновременно извинила Бога и посрамила дявола, ако той би приписал падението си на 

своята слабост, след като тя, по-слабата, устои; ако пък би изпаднала самата тя, тя би 

защитавала много повече Бога против дявола и самата себе си, след като е създадена 

като по-слаба и смъртна, а от тази си слабост ще се издигне в избраните толкова по-

високо от там, от където е изпаднал дяволът, колкото благите ангели, с които й се 

полага да бъде равна, се издигат по-нависоко след поражението на злите, защото са 

устояли. 

53

                                                        
51 Simul. Срв. Augustinus, De Genesi ad litt., IV, 33; Ioannes Scotus Eriugena, Periphyseon, V. 

 -, тогава то изглежда 

необходимо. Ако пък съвършенството на световното творение се разбира не толкова 

относно числото на индивидите, отколкото на природите, тогава е необходимо 

човешката природа или да е създадена за изпълването на това съвършенство, или да е 

излишна за него, което не се осмеляваме да кажем дори за природата на най-малкото 

червейче. Ето защо тогава тя е била създадена заради самата нея, а не само заради 

замяната на индивиди от една друга природа. Откъдето е очевидно, че дори нито един 

ангел да не бе низвергнат, хората пак биха имали своето място в небесния град. Следва 

52 Срв. Augustinus, De civ. Dei, XI, 9. Gregorius Magnus, Moralia, XXXII, 12. 
53 Срв. Augustinus, De Genesi ad litt., V, 23; VI, 5; Id., De Genesi ad litt. op. imperf., IX, 31. 
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също така, че за ангелите, още преди да грехопаднат някои от тях, не е съществувало 

някакво съвършено число. Иначе би било необходимо някои хора или ангели да 

отпаднат, защото там никой не би могъл да пребивава извън съвършеното число54

 Б: Не е нищо това, което постигна. 

. 

 А: Има, струва ми се, и друго едно основание, което с не по-малка сила 

подкрепя твърдението, че ангелите не са създадени в съвършено число. 

 Б: Кажи го! 

  А: Ако ангелите са били създадени в онова съвършено число и хората не са 

създадени за нищо друго, освен за замяната на низвергнатите ангели, тогава е 

очевидно, че ако някои ангели не биха отпаднали от блаженството, човеците никога не 

биха се въздигнали до него. 

 Б: Така излиза. 

 А: Ако сега някой каже, че избраните човеци ще се радват толкова много на 

низвергването на ангелите, колкото ще се наслаждават на собственото си осиновяване, 

защото несъмнено едното не би станало, ако не би се случило другото, по какъв начин 

биха могли да се предпазят от такава извратена радост? Или как бихме могли да кажем, 

че падналите ангели ще бъдат заменени чрез хора, ако те биха устояли без това 

прегрешение, сиреч без ликуването по повод падението на други, докато пък без него 

онези не биха могли изобщо  да бъдат? И как биха могли да бъдат блажени с това 

прегрешение? С каква дързост бихме се осмелили да кажем, че Бог не иска или не може 

да осъществи възстановяването без това прегрешение? 

 Б: Не се ли е случило нещо подобно с езичниците, които са били призовани за 

вярата, защото иудеите са я отхвърлили? 

 А: Не. Защото даже всички иудеи да бяха повярвали, езичниците пак щяха да 

бъдат призовани, защото у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, 

приятен му е (Деян. 10:31). Презрението на иудеите към апостолите обаче е станало 

повод те да се насочат към езичниците. 

 Б: Не виждам нищо, което бих могъл да кажа против това. 

 А: Откъде ти се струва, че произтича при всеки един радостта от падението на 

другия? 

 Б: Откъде другаде, ако не от сигурността у всеки един, че той не би бил там, 

където е, ако някой друг не е отпаднал от там? 

                                                        
54 Вж. кн. I, гл. 16. 
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 А: Ако следователно не би съществувала тази сигурност, не би имало основание 

за радост от чуждата беда? 

 Б: Така е. 

 А: Мислиш ли, че някой от тях би имал такава сигурност, ако биха били много 

повече от отпадналите? 

 Б: Не мога да мисля, че някой би я имал или би трябвало да я има. Защото как би 

могъл тогава някой да знае дали е бил създаден за възстановяване на онова, което е 

било умалено, или за изпълване на все още несъвършеното в числото на 

новоосноваващия се град?  Всички обаче ще са сигурни, че са били създадени за 

усъвършенстването на същия този град. 

 А: Ако следователно ще са повече от низвергнатите ангели, никой не би могъл 

или не би трябвало да знае, че бива приеман там само заради чуждото падение. 

 Б: Вярно е. 

 А: Никой следователно не би трябвало да има защо да се радва на низвергването 

на другия. 

 Б: Така следва. 

 А: Виждаме значи, че ако избраните човеци ще са повече от падналите ангели, 

тогава не следва онази несъобразност, която следва с необходимост, ако не биха били 

по вече. И тъй като в онзи гр ад е невъзможно бъдещото наличие на каквато и да е 

несъобразност, необходимо е, изглежда, ангелите да не са били създадени в някакво 

съвършено число, а бъдещите блажени хора да са повече, отколкото са злощастните 

ангели. 

 Б: Не виждам основанието, с което това би могло да бъде отречено. 

 А: Мисля, че може да бъде изказано още едно основание в подкрепа на това 

размишление. 

 Б: Трябва да представиш и него. 

 А: Вярваме, че тази телесна грамада на света ще бъде възобновена в по-добра 

(срв. 2 Петр. 3:13) и че това не ще стане преди да се изпълни числото на избраните 

човеци и не бъде доведен до съвършенство онзи блажен град, както и че 

възобновяването й не може да бъде отлагано за след неговото окончателно 

завършване55

                                                        
55 Срв. Augustinus, De civ. Dei, XX, 14. 

. Откъдето може да се заключи, че Бог изначално е постановил двете да 

постигнат съвършенство едновременно, така че и по-нисшата природа, която не осезава 

Бога, по никакъв начин да не постигне съвършенство преди по-висшата, която трябва 
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да се наслаждава на Бога, и да възхвали по свой начин Бога при усъвършенстването на 

по-висшата, променяща се към по-добро, така че цялото творение да славослови, всеки 

и всичко по съответния му начин, във вечна обща радост толкова славното и така 

удивителното съвършенство на самия Творец, своето и на всичко заедно. При което е 

устроил нещата така, че това, което волята върши свободно при разумната природа, да 

се извършва по Божия повеля природно от неразумното творение. Ето, ние имаме 

обичай да славословим великите си предшественици, както например честваме с 

празнична радост рождените дни на светците, ликувайки за тяхната слава. Това 

размишление видимо подкрепя твърдението, че и да не бе съгрешил Адам, Бог пак би 

отложил окончателното завършване на онзи град, докато не се изпълни числото, което 

е очаквал да се образува от човеците, от онези човеци, които в тела ще преминат към, 

така да се каже, безсмъртното безсмъртие56

 Ако действително е така, че Бог изначално е взел решението да доведе 

едновременно до съвършенство разумния и блажен град и земната и неосезаваща 

пр ирода, тогава изглежда, че или този гр ад не е бил докр ай попълнен от числото на 

ангелите преди падението на злите, а Бог е предвиждал да го допълни с човеци, когато 

телесната земна природа се промени към по-добро; или ако е бил завършен по число, не 

е бил завършен по утвърденост и това утвърждаване, дори никой там да не би 

съгрешил, е било отлагано до очакваното от нас обновление на света; или пък ако това 

утвърждаване не е следвало да бъде отлагано по-дълго време, тогава обновлението на 

света е било ускорено така, че да стане едновременно с утвърждаването. Но 

предположението, че Бог е решил веднага да пристъпи към обновяване на току-що 

създадения свят и да унищожи онези неща, които не ще съществуват след 

обновлението, още в самото начало, преди да стане ясно защо са били създадени, е 

напълно лишено от основание. Оттук следва, че ангелите не са пребивавали в 

съвършено число така, че да не е можело утвърждаването им да бъде продължително 

отлагано, поради това, че в противен случай обновлението на новия свят е трябвало да 

стане твърде скоро, което е неподобаващо. Неподобаващо обаче изглежда и това, че 

Бог е искал да отлага това утвърждаване чак до бъдещото обновление на света, особено 

след като така бързо го е осъществил при някои, тъй щото би могло да се мисли, че би 

го сторил с първите хора, по времето когато са съгрешавали, стига да не бяха 

. Наистина, в рая те са имали някакво 

безсмъртие, сиреч способност да не умират, но самата тази способност не е била 

безсмъртна, тоест сама тя не е била такава, че да не може да умира. 

                                                        
56 Срв. Augustinus, De Genesi ad litt., IX, 3, 6. 
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съгрешили, както го е направил за устоялите ангели. Макар все още да не са се били 

издигнали до онова равенство с ангелите, до което е следвало да достигнат човеците, 

ако би постигнало съвършенство предвиденото за тях число, то, както изглежда, ако 

бяха удържали победа над изкушението да съгрешат, те биха били утвърдени заедно с 

цялото си потомство в онази справедливост, в която са били, така, че вече да не биха 

могли да грешат; тъй както те, понеже, претърпели поражение, са съгрешили, са тъй 

слаби, че не биха могли, що се отнася до тях, да бъдат без грях. Кой ще се осмели да 

каже, че несправедливостта е по-способна да зароби човека, съгласил се с нея още при 

първото увещание, отколкото справедливостта е способна да го утвърди, ако той 

свободно бе се присъединил към нея при онова първо изкушение? Защото тъй както 

човешката природа, бидейки изцяло в първите родители, цялата е била победена, щом е 

съгрешила - с изключение само на онзи човек, когото Бог както е създал без мъжко 

семе от Девата, така е и отграничил от греха на Адам -, по същия начин тя цялата би 

удържала в тях победа, ако не бяха съгрешили. Единственото, което остава 

следователно да се каже, е, че небесният град не е бил завършен в първото число на 

ангелите, а е трябвало да бъде допълнен изсред човеците. Ако това е вярно, тогава 

избраните хора ще бъдат повече от низвергнатите ангели. 

 Б: Това, което казваш, ми се струва твърде разумно. Какво обаче трябва да 

речем, когато чуем да се казва за Бога: тури граници между народите по броя на 

синовете Израилеви (Втор. 32:8), откъдето мнозина заключават, тъй като се среща 

вместо „синовете Израилеви” да е казано „Божиите ангели”57, че това трябва да бъде 

разбирано в смисъл, че числото на избраните човеци се образува в съответствие с 

числото на благите ангели58

 А: Това не противоречи на предходното размишление, ако не е сигурно, че са 

отпаднали точно толкова ангели, колкото са устояли. Защото ако избраните ангели са 

повече от низвергнатите, тогава както е необходимо човеци да заменят низвергнатите 

ангели, така е възможно те да се изравнят по число с блажените; и така праведните хора 

ще са повече от неправедните ангели. Спомни си обаче, при какво условие започнах да 

отговарям въпроса ти, а именно, че ако кажа нещо, което не се потвърждава от по-висш 

авторитет, макар да изглежда, че е основателно доказано, не бива да му се приписва 

друга сигурност, освен че междувременно ми се струва да е така, докато Бог не ми 

открие по някакъв начин нещо по-добро. Защото съм сигурен, че ако кажа нещо, 

несъмнено противоречащо на Светото Писание, то е неистинно. И не искам да оставам 

? 

                                                        
57 В Септуагинтата: katὰ ¢riqmÕn ¢ggὲlwn qeoà. 
58 Gregorius Magnus, Homil. in Evang. 34, 11. 
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при него, щом разбера, че е така. Ако обаче относно онези неща, за които може да се 

мисли по различен начин без опасност, каквото е това, което обсъждаме сега - защото 

ако не знаем дали избраните хора са повече от низвергнатите ангели или не, и 

допускаме по-скоро едното отколкото другото, не мисля че има някаква опасност за 

душата -, ако, казвам, относно подобни неща представяме божествените изказвания 

така, щото да изглежда, че те подкрепят различни размишления и не могат да бъдат 

открити на друго място, където определят нещо, което да се разбира по несъмнен 

начин, не мисля, че трябва да бъдем укорявани. 

 Това обаче, което ти спомена: „тури граници между народите” или племената 

„по броя на Божиите ангели”, което в другия превод гласи „по броя на синовете 

Израилеви” (Втор. 32:8), тъй като двата превода означават или едно и също, или 

различни неща, но без да влизат в противоречие, трябва да бъде разбирано така, че и 

чрез ангелите Божии, и чрез синовете Израилеви биват означавани или само благите 

ангели, или само избраните човеци, или едновременно избраните ангели и хора, сиреч 

целият небесен град; или пък чрез ангелите Божии се означават само светите ангели, а 

чрез синовете Израилеви само праведните хора, или обаче само ангелите чрез синовете 

Израилеви и праведните човеци чрез Божиите ангели. Ако и чрез двете се означават 

само благите ангели, това е същото, ако биваха означавани само чрез Божиите ангели; 

ако пък се означава целият небесен град, смисълът е такъв, че толкова дълго ще бъдат 

присъединявани народи, тоест множества от избрани човеци, или че в този свят ще има 

народи толкова дълго, докато окончателно се изпълни предопределеното за хората и 

все още несъвършено число на онзи град. 

 Засега обаче не съм в състояние да схвана как чрез синовете Израилеви могат да 

бъдат разбирани само ангелите или едновременно и ангелите, и светите хора. Наистина, 

не е неуместно светите хора да бъдат именувани синове Израилеви или синове 

Авраамови. Те могат с право да бъдат наричани и ангели Божии, защото подражават 

ангелския живот и им се обещава подобие и равенство с ангелите на небето, а и защото 

всички праведно живеещи са ангели Божии, поради което биват именувани 

‘изповедници’ или ‘мъченици’. Защото който изповядва истината Божия и свидетелства 

за нея, е негов пратеник, тоест ангел. И ако злият човек бива наричан ‘дявол’, както 

казва Господ за Иуда (вж. Иоан. 6:70-71), поради подобието със злината, защо благият 

човек да не бъде именуван ‘ангел’ поради подражанието на справедливостта? Затова 

можем, струва ми се, да кажем, че Бог е положил граници между народите по броя на 

избраните човеци, защото в този свят ще има народи и раждания на човеци дотогава, 
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докато се изпълни числото на избраните; и когато се изпълни, ще престане 

пораждането на човеци, имащо място в този живот. 

 Ако под ангели Божии разбираме само светите ангели, а под синове Израилеви 

единствено праведните хора, тогава изразът „тури граници между народите по броя на 

Божиите ангели” може да бъде разбиран по два начина: или че ще бъде приет толкова 

народ, тоест толкова човеци, колкото са светите ангели Божии; или че народи ще 

съществуват дотогава, докогато числото на Божиите ангели се попълни от хора. В 

същото време ми се струва, че изразът „тури граници между народите по броя на 

синовете Израилеви” може да бъде тълкуван по един единствен начин, а именно, както 

вече се каза, че в този свят ще има народи дотогава, докато се изпълни числото на 

светите човеци. И от двата превода се стига до извода, че ще бъдат приети толкова 

хора, колкото ангели са устояли. Откъдето все пак никак не следва, че макар 

низвергнатите ангели да се заменят от хора, пропадналите ангели са толкова, колкото 

са устоялите. Ако се настоява на подобно нещо, трябва да бъде изведен начинът, по 

който не са състоятелни основанията, представени тук, които видимо показват, че при 

ангелите, преди падението на някои от тях, не е имало такова съвършено число, за 

каквото говорих по-горе, и че бъдещите избрани човеци ще са повече от злите ангели59

 Б: Никак не съжалявам, че те принудих да кажеш тези неща за ангелите. Не 

беше напразно. Върни се сега към онова, от което се отклонихме. 

. 

 

 

Глава XIX 

Че човекът не може да бъде спасен без удовлетворение за греха 

 

 А: Няма съмнение, че Бог е решил падналите ангели да бъдат заместени от хора. 

 Б: Сигурно е. 

 А: Ще трябва следователно хората в небесния град, приемани в него на мястото 

на ангели, да бъдат такива, каквито са били онези, които заменят, тоест каквито са сега 

благите ангели60

                                                        
59 Augustinus, Enchiridion, 29; Id., De civ. Dei, XXII, 1. 

. В противен случай падналите няма да бъдат заменени, откъдето 

следва, че Бог или не може да доведе докрай благото, което е започнал, или че ще 

съжалява, задето е започнал такова благо. И двете тези положения са абсурдни. 

60 Вж. кн. I, гл. 17. 
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 Б: Наистина, хората трябва да са равни на благите ангели. 

 А: Благите ангели съгрешавали ли са някога? 

 Б: Не. 

 А: Може ли да ти мине през ума, че човек, който веднъж е съгрешил и никога не 

е дал удовлетворение на Бога за греха, а само се опрощава безнаказано, би бил равен на 

ангела, който никога не е съгрешавал? 

 Б: Бих могъл да помисля и изкажа тези думи, но не мога да мисля така смисъла 

им, както не мога да мисля, че лъжата е истина. 

 А: Не е следователно подобаващо Богу да приеме замяната на низвергнатите 

ангели със съгрешилия човек, без човекът да даде удовлетворение, защото истината не 

допуска той да бъде издигнат до равенство с блажените. 

 Б: Така сочи разумът. 

 А: Виж освен това дали Бог е следвало изобщо да издига самия човек 

(независимо от това, че трябва да се изравни с ангелите) до някакво блаженство, било 

то и това, което е имал преди да съгреши. 

 Б: Кажи какво мислиш ти, а аз ще го огледам, доколкото мога. 

 И А: Нека предположим, че някакъв богаташ държи в ръката си една скъпоценна 

перла, която не може да бъде омърсена от нищо и никой не може да я отнеме от ръката 

му без негово разрешение, а той решава да я постави в съкровищницата си, където е 

всичко най-обичано и скъпоценно, което притежава. 

 Б: Представям си го така, сякаш стои пред нас. 

 А: Какво сега, ако той, макар че е можел да го предотврати, допусне някой 

завистник да изтръгне перлата от ръката му и да я хвърли в мръсотията, а той после я 

вземе омърсена и без да я измие я постави в своята чиста и обична съкровищница, за да 

я съхранява по-нататък в този й вид? Ще приемеш ли, че е мъдър? 

 Б: Как бих могъл? Нима не би било много по-добре да притежава и съхранява 

перлата си чиста, а не омърсена? 

 А: Не би ли постъпил по подобен начин Бог, който е държал човека сякаш в 

ръката си, за да го присъедини към безгрешните ангели в рая и е допуснал горящият от 

завист дявол да го отъркаля в мръсотията на греха, пък макар и със знание от негова 

страна (защото ако Бог бе пожелал да попречи на дявола, той не би могъл да съблазни 

човека)? Дали, казвам, не би постъпил по подобен начин, ако би върнал обратно 

опетнения от мръсотията на греха човек без никакво измиване, тоест без всякакво 
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удовлетворение, така че да си остане такъв завинаги, даже в рая, откъдето е бил 

прогонен? 

 Б: Не се осмелявам да отрека подобието, ако Бог би действал така, поради което 

не настоявам, че би могъл да действа по този начин. Защото тогава би изглеждало, че 

или не би бил в състояние да проведе решението си, или че е съжалил за благото си 

намерение, а и двете тези неща не могат да се случат с Бога. 

 А: Смятай тогава за съвсем сигурно, че без удовлетворение, тоест без 

доброволно откупуване на дълга, нито Бог може да опрости греха ненаказан, нито 

грешникът би могъл да достигне до блаженство, дори не до това, което е имал преди да 

съгр еши. Защото по този начин чо векът не би бил възстановен, дори не до това 

състояние, в което е бил преди греха. 

 Б: По никакъв начин не мога да възразя срещу твоето обосноваване. Как стоят 

обаче нещата с това, че ние казваме на Бога: прости нам дълговете (Мат. 6:12) и всеки 

народ моли Бога, в който вярва, да му прости греховете? Ако откупуваме онова, което 

дължим, защо се молим да прощава? Нима Бог е несправедлив и изисква повторно вече 

откупеното? Ако пък не откупуваме, защо се молим напразно да стори онова, което не 

може да направи, защото е неподобаващо? 

 А: Напразно казва „прости ми“ онзи, който не се е откупил. Който обаче се 

откупува, отправя молба, защото умоляването се числи към самото откупуване. Бог 

никому нищо не дължи, цялото творение обаче е в дълг към него61

 Б: Засега ми е достатъчно онова, което отговори по този въпрос. Ти доказа 

толкова очевидно, че никой човек не може да достигне до блаженство с грях или да се 

откупи от гр еха, ако не откупи оно ва, което е похитил съгр ешавайки, че дор и да не 

исках, пак не бих могъл да се съмнявам в него. 

. Ето защо човекът не 

бива да се отнася към Бога като равен към равен. Но няма нужда да ти отговарям на 

този въпрос сега. Когато разбереш защо е умрял Христос, навярно сам ще разбереш 

онова, за което питаш. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 Debet. 
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Глава XX 

Че удовлетворението трябва да бъде според мярата на греха, и че 
човекът не е в състояние да го стори от себе си 

 

 А: Ти, струва ми се, не би се усъмнил и в това, че удовлетворението трябва да 

бъде според мярата на греха. 

 Б: Иначе грехът би останал някак си извън порядъка, което не може да бъде, 

след като Бог не оставя нищо безпорядъчно в своето царство. Вече беше установено62

 А: Кажи тогава: каква отплата ще дадеш на Бога за твоя грях? 

, 

че при Бога е невъзможно дори и най-малкото несъответствие. 

 Б: Покаяние, сърце съкрушено и смирено (Пс. 50:19), въздържание и множество 

телесни самонаказания, и милосърдие в даването и опрощението, и смирение. 

 А: Какво даваш на Бога с всичко това? 

 Б: Не почитам ли Бога, когато от страх пред него и любов към него отхвърлям в 

сърдечно съкрушение времевото веселие, потъпквам насладите и покоя в този живот 

чрез въздържание и телесна аскеза, щедро раздавам всичко свое при даването и 

опрощението, подчинявам му целия себе си в смирението? 

 А: Когато връщаш нещо, което дължиш Богу, дори да не си грешил, не трябва да 

начисляваш към дължимото онова, което дължиш за греха. Всичко това, което спомена 

обаче, ти дължиш на Бога. Защото любовта в този смъртен живот трябва да е толкова 

голяма, колкото и копнежът - тук се числи и молитвата - към онова, за което си 

създаден, и скръбта, че още не си там, и страхът, че би могъл и да не го постигнеш, така 

щото не би следвало да изпитваш никакво веселие, освен само от онова, което ти 

помага да вървиш нататък или ти дава надежда, че ще стигнеш до там. Понеже не 

заслужаваш да имаш онова, което не обичаш и копнееш според собствената му мяра, и 

за което не скърбиш, че още не го притежаваш, както и че можеш да го постигнеш, но 

можеш и никога да не го имаш. Все тук се числи и бягството от покоя и светските 

наслади, които отклоняват душата от истинните покой и наслаждение (освен от онези, 

за които преценяваш, че допринасят към стремежа да достигнеш там). За даването пък 

тр ябва да мислиш, че го пр авиш от задълженост, тъй както разбираш, че това, което 

даваш, го имаш не от себе си, но от онзи, чийто роб си както ти, така и този, на когото 

даваш. А природата те учи да постъпваш със своя съслужител, тоест като човек с 

човека, така, както искаш той да постъпва с теб (срв. Мат. 7:12); и че който не иска да 
                                                        
62 Вж. кн. I, гл. 10. 
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дава, каквото има, не трябва да получава, каквото няма. За опрощението пък ще кажа 

накъсо, че отмъщението по никакъв начин не е твоя работа, както казахме по-горе63

 Б: Не се осмелявам повече да твърдя, че чрез всичко това отдавам на Бога нещо, 

което не му дължа. 

. 

Защото нито самият ти принадлежиш на себе си, нито онзи, който е постъпил с теб 

несправедливо, принадлежи на себе си или на теб, а сте роби на единия господар, 

създал ви от нищо. И ако отмъстиш на своя съслужител, горделиво си присвояваш съда 

над него, който е присъщ единствено на Господа и Съдник на всичко. А какво е онова, 

което даваш на Бога в смирението, без да го дължиш Богу, комуто, стига той да повели, 

дължиш всичко, което си, което имаш и което можеш? 

 А: Какво тогава даваш на Бога като отплата за греха си? 

 Б: Ако, дори когато не греша, му дължа самия себе си и всичко, което мога, за да 

не греша, тогава нямам нищо, което бих могъл да дам като изкупление за греха. 

 А: Какво ще стане следователно с теб? Как би могъл да се спасиш? 

 Б: Ако се придържам към твоите основания, не ми е ясно как. Ако обаче 

прибегна към моята вяра, надявам се, че мога да се спася чрез християнската вяра, 

която действа чрез любов (Гал. 5:6), и защото казваме: ако беззаконник64

 А: Това се казва само на ония, които или са очаквали Христа преди да е бил 

дошъл, или вяр ват в него след като е дошъл. Ние обаче решихме да допуснем

 се обръща от 

беззаконието си и извършва правда (Иез. 18:27), всички негови прегрешения не ще му 

се спомнят (срв. там 18:22; 33:16). 

65 за 

Христос и християнската вяра, че сякаш никога не ги е имало, когато се договорихме да 

изследваме само чрез разума66

 Б: Така сторихме. 

 дали пришествието Христово е било необходимо за 

спасението на човеците. 

 А: И тъй, нека вървим напред само с разума. 

 Б: Макар да ме водиш през нелеки теснини, аз все пак много искам да 

продължиш така, както си започнал. 

 

 

 
                                                        
63 Вж. кн. I, гл. 12. 
64 Iniustus. 
65 Вж. кн. I, гл. 10. 
66 Sola ratione. 
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Глава XXI 

Колко тежък е грехът 

 

 А: Нека предположим, че не дължиш на Бога всичко онова, което ти преди 

малко представи като нещо, което би могъл да дадеш като изкупление за греха, и да 

видим дали то би могло да е достатъчно за удовлетворение на дори такъв малък грях, 

какъвто е един единствен поглед против волята Божия. 

 Б: Ако не те чувах как го поставяш под въпр ос, щях да мисля, че мога да 

премахна такъв грях само с едно покайване. 

 А: Все още не си преценил колко тежък е грехът. 

 Б: Покажи ми го сега. 

 А: Ако виждаше себе си в погледа на Бога и някой ти речеше: „погледни 

настрани“, а Бог, напротив: „съвсем не желая да поглеждаш“, попитай се в сърцето си, 

кое сред всичко съществуващо е онова, заради което би следвало да отклониш погледа 

си против Божията воля. 

 Б: Не откривам нищо, заради което би следвало да постъпя така, стига да не съм 

поставен пред необходимостта или да сторя така, или да извърша някой по-голям грях. 

 А: Изключи тази необходимост и виж само относно този грях, дали би могъл да 

сториш това заради своето собствено спасение. 

 Б: Ясно виждам, че не мога. 

 А: За да не протакаме дълго: как ще стоят нещата, ако се би наложило или да 

загине и пропадне в нищото целият свят и всичко друго, което не е Бог, или да сториш 

онова дребно нещо против волята на Бога? 

 Б: Като гледам самото действие, виждам, че е съвсем незначително; когато 

обаче помисля, че е против волята на Бога, разбирам, че то е твърде тежко и 

несравнимо с никоя друга щета. Случва се обаче понякога да вършим нещо против 

нечия воля, без да заслужаваме укор. Така е например, когато опазваме против волята 

на някого собствеността му, което действие му носи после радост. 

 А: Така се случва с човека, който понякога не разбира кое му е от полза или не е 

в състояние да възстанови онова, което губи. Бог обаче не се нуждае от нищо и даже 

всичко да пропадне той би могъл да го възстанови така, както го е създал. 
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 Б: Принуден съм да призная, че не бива да върша нищо против Божията воля 

заради съхраняването на цялото творение. 

 А: А ако би имало много светове, пълни с твари, както е този? 

 Б: Дори да биха се умножили до безкрайно число и да биха се разгърнали пред 

мен по подобен начин, пак бих отговорил същото. 

 А: Не би мо гъл да напр авиш нищо по-правилно. Помисли обаче, ако би се 

случило да сториш онова поглеждане против волята на Бога, с какво би могъл да 

изкупиш този грях. 

 Б: Нямам нищо по-голямо от споменатото преди малко67

 А: Ние съгрешаваме толкова тежко всеки път, когато съзнателно правим нещо, 

макар и малко, против волята на Бога, защото винаги сме в погледа му и той винаги ни 

повелява да не грешим. 

. 

 Б: Доколкото схващам, твърде рисковано живеем. 

 А: Ясно е, че Бог изисква удовлетворение съобразно величината на греха. 

 Б: Не мога да отричам. 

 А: Не си дал обаче удовлетворение, ако не си дал в отплата нещо повече от 

онова, заради което не е трябвало да вършиш грях. 

 Б: Виждам, че разумът изисква да е така, но виждам също, че това е съвършено 

невъзможно. 

 А: Нито пък Бог може  да приеме за блаженство някого, обвързан с греха, 

защото не бива. 

 Б: Това твърдение е твърде силно. 

 
 

Глава XXII 

Какво оскърбление е нанесъл на Бога човекът, позволявайки да бъде 
победен от дявола, за което не може да даде удовлетворение 

 

 А: Чуй освен това защо е не по-малко трудно човекът да се помири с Бога. 

 Б: Ако вярата не ми даваше утешение, самото това би ме накарало да се отчая. 

 А: Чуй все пак. 

 Б: Кажи. 

                                                        
67 Вж. кн. I, гл. 20. 
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 А: Човекът, създаден в рая без грях, е поставен за Бога между Бога и дявола, за 

да победи дявола като не се съгласи с изкушаващия го да съгреши, за оправдание и чест 

на Бога и за посрамване на дявола, когато той, по-слабият, не съгреши на земята, макар 

и изкушаван от същия този дявол, който, бидейки по-силен, съгрешил в небето, без да 

бъде изкушаван от никого. И макар да е можел да го стори с лекота, се оставил не чрез 

насилие, а свободно, само чрез убеждаване да бъде победен, скланяйки към волята на 

дявола, противно на волята и честта Божия. 

 Б: Какво се силиш да постигнеш? 

 А: Сам отсъди дали не е противно на Божията чест да се помири Бог с човека, 

въпреки повдигнатото срещу него обвинение за оскърбление на Бога, освен ако не би 

почел Бога побеждавайки дявола, тъй както е накърнил честта му, допускайки да бъде 

победен от дявола. А тази победа трябва да е такава, че както силният и способният да 

бъде безсмъртен леко се е съгласил с дявола да съгреши, заради което справедливо е 

бил наказан със смъртността, така слабият и смъртен, какъвто той сам е направил себе 

си, следва да победи дявола чрез тежестта на смъртта, тъй че да не греши по никакъв 

начин. Което обаче той не може да стори, докато поради раната от първия грях зачева и 

се ражда в грях (вж. Пс. 50:7). 

 Б: Пак казвам, че както разумът доказва изричаното от теб, така е то и 

невъзможно. 

 

 

Глава XXIII 

Какво е отнел от Бога, съгрешавайки, което не е в състояние да 
върне 

 

 А: Чуй и още едно нещо, без което човекът не може да бъде помирен с Бога и 

което е не по-малко невъзможно. 

 Б: Ти посочи вече толкова много неща, които трябва да извършим, че каквото и 

да добавиш, не е в състояние да ме изплаши повече. 

 А: Чуй все пак. 

 Б: Слушам. 

 А: Какво е отнел от Бога човекът, когато е позволил да бъде победен от дявола? 
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 Б: Кажи ти, щом си започнал, защото аз не знам какво повече бих могъл да 

добавя към злините, които набеляза68

 А: Не е ли отнел от Бога всичко онова, което Бог е възнамерявал да стори чрез 

човешката природа? 

. 

 Б: Това не може да се отрече. 

 А: Насочи вниманието си към строгата справедливост и прецени в съответствие 

с нея дали човекът дава на Бога равно на греха удовлетворение, ако, побеждавайки 

дявола, не възстанови същото онова, което е похитил от Бога, когато е позволил да бъде 

победен от дявола, така щото както дяволът чрез победата над него е заграбил онова, 

което е било на Бога и е било загубено от Бога, така чрез победата му то да бъде 

загубено от дявола и обратно придобито от Бога. 

 Б: Не може да бъде мислено нито нещо по-строго, нито нещо по-справедливо. 

 А: Мислиш ли, че висшата справедливост би могла да наруши тази 

справедливост? 

 Б: Не се осмелявам да го мисля. 

 А: По никакъв начин следователно човекът не бива или не може да получи от 

Бога онова, което Бог е възнамерявал да му дари, ако не върне на Бога всичко, което му 

е отнел, така че както Бог го е загубил чрез него, така да си го получи обратно пак чрез 

него. Това обаче не може да стане иначе, освен така: както чрез победения цялата 

човешка природа е поразена и като че подквасена с греха, с какъвто Бог не приема 

никого при попълването на небесния град, така чрез победителя да се оправдаят от 

греха толкова хора, колкото са необходими за изпълването на онова число, заради 

чието изпълване е създаден човекът. Това обаче по никакъв начин не може да бъде 

сторено от човека грешник, защото грешникът не може да бъде оправдаван от грешник. 

 Б: Нищо по-справедливо и нищо по-невъзможно. Но с всичко това изглежда се 

зачертават Божието милосърдие и човешката надежда, доколкото засяга блаженството, 

за което е създаден човекът. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 Вж. кн. I, гл. 16. 
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Глава XXIV 

Че докато не върне на Бога дължимото, не може да бъде блажен, и 
че неспособността не го извинява 

 

 А: Изчакай още малко. 

 Б: Какво още? 

 А: Ако се нарича несправедлив човекът, който не връща на човека онова, което 

му дължи, то много по-несправедлив е онзи, който не връща дължимото на Бога. 

 Б: Наистина е несправедлив, ако може, а не го връща. Ако обаче не може: как 

така е несправедлив? 

 А: Навярно, ако в никакъв смисъл не е причина за неспособността си, той би 

могъл да бъде някак извинен. Ако обаче вината е в самата неспособност, това както не 

облекчава греха, така и не извинява онзи, който не връща дължимото. Защото ако някой 

възложи на служителя си някаква работа и му нареди да не слиза в ямата, която му 

показва и от която той по никакъв начин не би могъл да излезе, а този служител, 

пренебрегвайки нареждането и предупреждението на своя господар, доброволно скача 

в посочената му яма, така че по никакъв начин да не може да извърши възложената му 

работа, мислиш ли, че тази неспособност би могла да му послужи като някакво 

извинение за това, че не е извършил възложеното му дело? 

 Б: Съвсем не, ами по-скоро за увеличение на вината, понеже сам си е създал 

тази неспособност. Така той е съгрешил двойно, защото и не е сторил онова, което е 

справедливо да се извърши, и е направил това, което му е било наредено да не върши. 

 А: Така не е извиним и човекът, доброволно взел върху себе си онзи дълг, който 

не може да върне обратно, и поставил се чрез вината си сам в такава неспособност, че 

нито може да върне онова, което е дължал преди греха, тоест да не греши, нито това, 

което дължи, защото е съгрешил. Самата неспособност е вина, защото не е трябвало да 

я има, а, напротив, трябвало е да не я има. Защото както е вина да нямаш това, което 

трябва да имаш, така е вина да имаш, каквото трябва да нямаш. Както следователно е 

вина на човека да няма онази способност, която е получил, за да се предпази от греха, 

така е негова вина и да има неспособността, поради която нито може да съхранява 

справедливостта и да избягва греха, нито може да върне обратно онова, което дължи 

заради греха. Защото той доброволно направи това, вследствие на което изгуби онази 

способност и попадна в тази неспособност. Едно и също е именно да няма 

способността, която трябва да има, и да има неспособността, която трябва да няма. 
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Поради това невъзможността да върне обратно на Бога дължимото, която прави така, че 

да не връща, не извинява човека, ако не го връща. Защото действието на греха не 

извинява греха, който човекът върши. 

 Б: Това е и твърде тежко, и е необходимо да бъде така. 

 А: Несправедлив69

 Б: Това е съвсем вярно. Понеже той е несправедлив, защото не го връща, и е 

несправедлив, защото не може да го върне. 

 е следователно човекът, който не връща дължимото на Бога. 

 А: Никой неправеден70 обаче не ще бъде допуснат до блаженство, защото както 

блаженството е доволство71, в което няма никакъв недостиг72

 Б: Не смея да вярвам нещо друго. 

, така то не подобава 

никому, освен на онзи, в който справедливостта е така чиста, че няма в него никаква 

несправедливост. 

 А: Който следователно не връща на Бога каквото дължи, не ще може да бъде 

блажен. 

 Б: Не мога да отрека и това заключение. 

 А: Ако пък поискаш да кажеш, че милосърдният Бог опрощава на 

коленопреклонния молител дължимото затова, защото той не е в състояние да му го 

върне обратно, тогава може да се казва, че опрощава нещо като се има предвид или 

онова, което човекът трябва доброволно да върне, а не може, тоест онова, което може 

да изкупи греха, който не е трябвало да сторва, за да се съхрани всяко нещо, което Бог 

не е73; или това, което Бог, наказвайки го, му е отнел пр отив неговата воля, тоест 

блаженството, както вече казах74

                                                        
69 Iniustus. 

. Но ако той опрощава онова, което човекът трябва да 

върне доброволно, затова, защото човекът не може да го върне, то какво друго означава 

това, освен: Бог опрощава онова, което не може да има? Би било обаче подигравка да се 

приписва такова милосърдие Богу. Ако пък опрощава това, което е отнел против волята 

му, поради неспособността му да върне онова, което е трябвало да върне доброволно, 

тогава Бог опрощава наказанието и прави човека блажен поради греха, защото има 

това, което трябва да няма. Защото той трябва да няма самата неспособност и затова, 

докато я има без удовлетворение, тя е негов грях. Такова милосърдие на Бога влиза 

обаче в твърде силно противоречие с неговата справедливост, която не отпуща грях без 

70 Iniustus. 
71 Sufficientia. 
72 Indigentia. Срв. Boethius, De cons. phil., III, pr. 2. 
73 Вж. кн. I, гл. 21. 
74 Вж. кн. I, гл. 14. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
Защо Бог стана човек? 

51 

 

 
http://philosophymedieval.wordpress.com 

наказание за него. Затова колкото е невъзможно Бог да влиза в противоречие със самия 

себе си, толкова е невъзможно той да е милосърден по този начин. 

Б: Виждам, че трябва да бъде търсено Божие милосърдие, различно от това. 

А: Да допуснем, че Бог наистина опрощава онзи, който не изплаща онова, което 

дължи, затова, защото не може. 

Б: Така исках. 

А: Докато не го е върнал обаче, той или иска да го върне, или не иска. Но ако 

иска, каквото не може, той е нещастен. Ако пък не иска, тогава е несправедлив. 

Б: Нищо по-ясно. 

А: Независимо дали е нещастен или несправедлив, той не може да бъде блажен. 

Б: И това е очевидно. 

А: Докато следователно не се издължи, той не ще може да бъде блажен. 

Б: Ако Бог следва нормата75

А: Изискваше разумно основание

 на справедливостта, бедното човече няма как да се 

измъкне, а изглежда, че се губи и милосърдието Божие. 
76, приеми разумното основание. Не отричам, 

че е милосърден Бог, който пази човеци и добитъци и продължава милостта си (вж. Пс. 

35:7 сл.). Ние обаче говорим за онова висше милосърдие, чрез което Бог прави блажен 

човека след този живот. Мисля, по-горе приведените основания77

Б: Виждам всъщност, че никое от твоите разумни основания не може да бъде 

отслабено по никакъв начин. 

 достатъчно ясно 

показват, че това блаженство не бива да бъде дарявано на никого другиго, освен на 

онзи, чиито грехове са изцяло опростени, а това опрощаване не може да стане без 

връщане на дълга, който се дължи за греха в съответствие с величината на този грях. 

Трябва да кажеш, ако ти се струва, че има нещо, което може да се противопостави на 

тези основания. 

А: Не мисля, че е точно така, ако бъдат обгледани добре. Във всеки случай обаче 

ако даже само едно от всичките основания, които представих, се утвърждава от 

необоримата истина, то трябва да е достатъчно. Независимо дали истината се доказва 

необоримо с един или с много аргументи, тя бива защитена в еднаква мяра срещу всяко 

съмнение. 

Б: Това е така. 

 

                                                        
75 Ratio. 
76 Ratio. 
77 Вж. кн. I, гл. 19-20. 
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Глава XXV 

Че човекът се спасява по необходимост чрез Христа 

 

 Как следователно ще бъде спасен човекът, когато нито самият той връща 

обратно каквото дължи, нито следва да бъде спасен, ако не се издължи? Или с какво 

лице претендираме, че Бог, богатият с милост (вж. Еф. 2:4) свръх човешкия интелект, 

не може да стори тази милост? 

 А: Това трябва да попиташ сега онези, които не вярват, че Христос е необходим 

за спасението на човеците, и от чието име говориш, та да кажат как човекът може да се 

спаси без Христа. Ако не могат да го сторят по никакъв начин, нека престанат да ни се 

подиграват, и да пристъпят, и да се единят с нас, които не се съмняваме, че човекът 

може да се спаси чрез Христа, или пък да изпаднат в отчаяние поради това, че не може 

да стане по друг начин. Ако това ги ужаси, да повярват заедно с нас в Христа, за да 

могат да се спасят. 

 Б: От теб искам, както и започнах, да ми покажеш в какъв смисъл човекът се 

спасява чрез Христа. 

 А: Не е ли достатъчно доказано, че човекът може да се спаси чрез Христа, щом 

даже неверниците не отричат, че човекът може да бъде по някакъв начин блажен, и не е 

ли обилно показано, че ако приемем, че Христос не е съществувал, по никакъв начин не 

може да бъде изнамерено спасението на човека? Защото човекът може да бъде спасен 

или чрез Христа, или по някакъв друг начин или по никакъв начин. Понеже е 

неистинно, че може да бъде по никакъв или по някакъв друг начин, тогава е 

необходимо да стане чрез Христа. 

 Б: Ако някой, виждащ основанието, че не може по друг начин, но не разбиращ с 

какво основание е възможно чрез Христа, иска да настоява, че това не може да бъде 

нито чрез Христа, нито по някакъв друг начин: какво да му отговорим? 

 А: Какво се отговаря на този, който настоява, че онова, което е необходимо, не е 

възможно, защото не знае как то съществува? 

 Б: Че е безумец78

 А: Следователно това, което той казва, не заслужава внимание. 

. 

                                                        
78 Insipiens. 
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 Б: Наистина. Но трябва да му се покаже именно основанието, според което 

онова, което той мисли, е невъзможно. 

 А: Действително ли не разбираш от казаното по-горе79, че е необходимо някои 

от хората да достигнат блаженство? Защото ако е неподобаващо за Бога да води човека 

с някакъв недостатък към това, за което го е създал без никакъв недостатък, за да не 

изглежда, че съжалява за започнатото благо или пък че не може да изпълни замисъла 

си, то поради същото неподобаване е много по-невъзможно никой човек да не достигне 

до това, за което е създаден80. Затова удовлетворението за греха, необходимостта от 

което показахме по-горе81, трябва да се търси или извън християнската вяра, което не 

следва от нито едно разумно основание, или трябва без никакво съмнение да се вярва, 

че е в нея. Защото когато се заключи чрез необходимо разумно основание82 за нещо, че 

е истинно, то не бива да бъде подлагано на никакво съмнение, дори да не се схваща 

основанието на това, как то е83

 Б: Вярно е това, което казваш. 

. 

 А: Какво повече търсиш? 

 Б: Не съм дошъл, за да пропъдиш някакво мое верско съмнение, а за да покажеш 

основанието за моята сигурност. Затова както ме доведе по пътя на разума до това, да 

видя, че човекът грешник дължи на Бога заради греха си такова нещо, което той не 

може да върне обратно, а ако не го издължи не може да се спаси, така искам да ме 

изведеш до там, че с разумно обоснована необходимост84 да разбера, че всичко, което 

католическата вяра ни наставлява да вярваме за Христа, трябва да е, ако искаме да се 

спасим85; и как то спомага спасението на човека86; и как Божието милосърдие спасява 

човека като не му опрощава греха, ако не върне обратно онова, което дължи за него87. 

И за да са сигурни аргументите ти, започни отдалеч, за да ги положиш върху солиден 

фундамент88

 А: Да ми помага сега Бог, защото ти никак не ме жалиш и не взимаш предвид 

слабостта на моето знание, налагайки ми толкова голямо дело. Ще се опитам все пак, с 

доверие не в себе си, а в Бога, да направя, с негова помощ, каквото мога. Но за да не 

. 

                                                        
79 Вж. кн. I, гл. 16. 
80 Вж. кн. I, гл. 4. 
81 Вж. кн. I, гл. 19-20. 
82 Ratio necessaria. 
83 Срв. Monologion, 64. 
84 Rationabilis necessitas. 
85 Вж. кн. II, гл. 5-18. 
86 Вж. кн. II, гл. 19. 
87 Вж. кн. II, гл. 20. 
88 Вж. кн. II, гл. 1-4. 
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предизвикаме у искащия да чете досада чрез дългата продължителност, нека разделим 

със слагането на едно друго начало казаното от онова, което ще се каже. 
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КНИГА ВТОРА 
 

Глава I 

Човекът е създаден справедлив, за да бъде блажен 

 

 Не трябва да има съмнение, че Бог е създал разумната природа справедлива, за 

да бъде блажена, наслаждавайки му се89. Тя е разумна именно затова, за да различава 

между справедливо и несправедливо, и между благо и зло, и между по-голямо благо и 

по-малко благо. Иначе тя би била напразно създадена като разумна. Но Бог я е създал 

разумна ненапразно. Със същото основание се доказва, че човекът затова е получил 

способността да различава, за да мрази и отхвърля злото, а да обича и избира благото, 

като повече обича и избира по-голямото благо . В противен случай Бог напразно му е 

дал способността да различава, защото той би всуе различавал, ако не обичаше и 

отхвърляше в съответствие с различаването. Неподобаващо е обаче Богу напразно да е 

дарил такава способност. Сигурно е следователно, че разумната природа е създадена, за 

да обича и избира висшето благо над всичко, и то не заради нещо друго, а заради 

самото него. Защото ако е заради нещо друго, тя обича не него самото, а другото90. 

Всичко това тя може да прави само доколкото е справедлива. И тъй, за да не е разумна 

напразно, тя е създадена едновременно разумна и справедлива. Щом е създадена 

справедлива, за да избира и обича висшето благо, тя е създадена такава, или за да 

постига нещото, което обича и избира, или за да не го постига. Ако обаче не е 

създадена справедлива, за да постига онова, което обича и избира, тя напразно е 

създадена такава, че да обича и избира, и не би имало никакво основание, от което да 

следва защо тя трябва да постига това нещо. Докато следователно върши 

справедливост, обичайки и избирайки висшето благо, заради което е създадена, тя ще 

бъде нещастна, защото ще изпитва недостатък противно на волята си, нямайки онова, 

по което копнее, което е твърде абсурдно. Ето защо разумната природа е създадена 

справедлива, за да бъде блажена, наслаждавайки се на висшето благо, тоест на Бога. 

Човекът следователно, който е разумна природа, е създаден справедлив за това, че да 

бъде блажен, наслаждавайки се на Бога91

 

. 

                                                        
89 Вж. кн. I, гл. 9. 
90 Срв. Monologion, 68. 
91 Срв. Monologion, 69. 
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Глава II 

Че не би умирал, ако не бе съгрешил 

 

 А това, че е бил така създаден, че да е необходимо безсмъртен, може лесно да се 

докаже от там, че - както вече казахме92 - не е съвместимо с Божията мъдрост и 

справедливост да принуждава без вина да изстрадва смъртта онзи, когото Бог е създал 

справедлив за вечно блаженство. И тъй, следва, че ако никога не бе прегрешавал, 

никога не би умирал93

 

. 

 

Глава III 

Че ще възкръсне с тялото, в което живее през този живот 

 

 Оттук очевидно се доказва бъдещото възкресение на мъртвите. Защото ако 

човекът следва да бъде възстановен съвършено, той трябва да се възстанови такъв, 

какъвто щеше да бъде, ако не би съгрешил94

 Б: Не може да е иначе. 

. 

 А: И тъй, както човекът, ако не бе съгрешил, би се преобразил в безтелесност 

заедно със същото тяло, което е носел95

 Б: Какво ще отговорим, ако някой каже, че това трябва да стане с онези, в които 

ще бъде възстановен човешкият род, докато то не е необходимо за низвергнатите? 

, така трябва при възстановяването си да бъде 

възстановен със своето тяло, в което живее през този живот. 

 А: Не може да бъде мислено нищо по-справедливо или по-подобаващо от това, 

че както човекът, устояващ в справедливостта, следва да бъде вечно блажен целият, 

тоест душата и тялото, така устояващият в несправедливостта да бъде по подобен 

начин вечно нещастен. 

 Б: Бързо ми даде удовлетворение по този въпрос. 

 
                                                        
92 Вж. кн. I, гл. 9. 
93 Срв. Monologion, 69. 
94 Вж. кн. I, гл. 19. 
95 Вж. кн. I, гл. 18. 
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Глава IV 

Че с човешката природа Бог завършва това, което е започнал 

 

 А: Оттук е лесно да се познае, че Бог или ще доведе с човешката природа до 

съвършенство това, което е започнал, или е създал всуе една толкова възвишена 

природа за едно така висше благо. Когато обаче се схване, че Бог не е създал нищо по-

драгоценно от разумната природа, за да получава тя радост от него, вижда се, че му е 

твърде чуждо да остави разумната природа да пропадне изцяло96

 Б: Разумното сърце не може да мисли иначе. 

. 

 А: Необходимо е следователно да завърши с човешката природа онова, което е 

започнал. Това обаче може да стане, както вече казахме97

 Б: Вече разбирам, че е необходимо, Бог да завърши каквото е започнал, за да не 

създаде впечатление, че се оттегля по неподобаващ начин от онова, което е започнал

, само чрез пълно 

удовлетворение за греха, каквото не може да даде никой грешник. 

98

 

. 

 

Глава V 

Макар че това става по необходимост, Бог все пак не го прави по 
принуждаваща необходимост; и че има една необходимост, която 
отменя или намалява благодарността, и друга необходимост, която 
я умножава 

 

 Ако е така обаче, изглежда, че Бог трябва да се грижи за спасението на човека, 

принуждаван от необходимостта да избегне онова, което не му подобава. Как тогава 

може да се отрече, че го прави повече заради себе си, отколкото заради нас? И ако е 

така: каква благодарност му дължим за онова, което прави заради себе си? И как да 

припишем спасението си на неговата благодат99

                                                        
96 Вж. кн. I, гл. 4. 

, ако ни спасява по необходимост? 

97 Вж. кн. I, гл. 19. 
98 Срв. Irenaeus, Contra haeres., III, 23. 
99 Gratia. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
Защо Бог стана човек? 

58 

 

 
http://philosophymedieval.wordpress.com 

 А: Има необходимост, която отменя или намалява благодарността100, дължима 

на благодетеля, и има необходимост, при която на благодетеля се дължи още по-голяма 

благодарност. Когато някой върши благо против волята си, принуждаван от 

необходимост, на която е подвластен, не му се дължи никаква или му се дължи някаква 

малка благодарност. Ако пък той доброволно се подчинява на необходимостта да 

върши благо, а не я изпълнява против волята си, тогава той заслужава за доброто си 

дело по-голяма благодарност. Това впрочем не бива да се нарича необходимост, а 

благодеяние, защото той не я приема и не й служи по принуда, а безвъзмездно101

 Затова ако Бог сторва за човека благото, което е започнал, макар да не му 

подобава да отстъпва от започнатото благо, ние сме много повече длъжни да припишем 

това изцяло на неговата благодат, защото той го прави заради нас, а не заради себе си, 

ненуждаещият се от нищо. Защото, създавайки човека, за него не е останало скрито 

какво би сторил този човек и въпреки това, сътворявайки го поради своята благост, се е 

един вид доброволно задължил да доведе до съвършенство започнатото благо

. 

Защото ако онова, което днес доброволно обещаваш да дадеш утре, го дадеш утре със 

същата воля, независимо дали е необходимо утре да дадеш обещаното, ако можеш, или 

заблуждаваш, все пак този, комуто го даваш, ти дължи не по-малка благодарност за 

оказаното благодеяние, отколкото ако не беше му обещавал, защото не си искал да го 

превръщаш в свой длъжник преди времето на даването. Така е например, когато някой 

даде тържествено обещание да се посвети на монашеския живот. Макар че след обета 

той е длъжен да го спази по необходимост, за да не попадне под проклятие като 

отстъпник, и макар да би могло, не пожелае ли, да бъде принуден да го спази, все пак 

ако той спазва обещаното не против волята си, той е не по-малко, а повече мил Богу, 

отколкото ако не бе дал обет; защото той отхвърля заради Бога не само обикновения 

начин на живот, но и свободата да остане в него, и не може да се каже, че живее свято 

по необходимост, а със същата свобода, с която е дал обета. 

102

                                                        
100 Gratia. 

. Най-

сетне Бог не върши нищо по необходимост, защото по никакъв начин не допуска да 

бъде принуждаван или възпрепятстван да прави нещо; а когато казваме, че Бог върши 

нещо, воден сякаш от необходимостта да избегне някакво безчестие, от каквото той във 

всеки случай няма страх, трябва по-скоро да се разбира, че действа така от 

необходимостта да съхранява честта си. Тази необходимост е, разбира се, не нещо 

друго, а неизменността на неговата чест, която той има от себе си, а не от някого 

101 Gratis. 
102 Срв. Augustinus, De cathechizandis rudibus, 18. 
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другиго, и затова бива не в собствен смисъл наричана необходимост. Казваме все пак, 

че е необходимо Божията благост да завърши поради своята неизменност онова, което е 

започнала с човека, макар благото, което той върши, да е изцяло благодат. 

 Б: Съгласен. 

 

 

Глава VI 

Че удовлетворението, чрез което ще се спаси човекът, може да бъде 
дадено само от Богочовек 

 

 А: Това обаче не може да се случи, ако няма някой, който да даде на Бога за 

греха на човека нещо повече от всичко онова, което е извън Бога. 

 Б: Така се установи 103

 А: Онова, което той би трябвало да може от своето си да дари на Бога и което 

трябва да надхвърля всичко, що е под Бога, с необходимост трябва да е по-голямо от 

всичко, което не е Бог. 

. 

 Б: Не мога да отрека. 

 А: Нищо обаче не е свръх всичко, което не е Бог, освен Бог. 

 Б: Истина е. 

 А: Никой следователно не може да даде такова удовлетворение, освен Бог. 

 Б: Така следва. 

 А: Никой друг не следва да го дава обаче, освен човека104

 Б: Не виждам нищо по-справедливо. 

. Иначе не човекът дава 

удовлетворение. 

 А: Ако следователно е необходимо, както се установи105, небесният град да бъде 

попълнен от хора и това не може да стане, ако не се даде споменатото удовлетворение, 

което не може да бъде дадено от другиго, освен от Бога, но не трябва да бъде дадено от 

другиго, освен от човека, тогава необходимо е то да бъде дадено от Богочовек106

                                                        
103 Вж. кн. I, гл. 21. 

. 

104 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. LXIII, 13. 
105 Вж. кн. I, гл. 16 и 19. 
106 Deus-homo. Срв. Leo Magnus, Sermo LVI, 1. 
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 Б: Благословен Бог (Пс. 65:20), вече намерихме нещо велико относно това, за 

което питаме. Продължавай прочее, както си започнал. Надявам се, че Бог ще ни 

помага. 

 

 

Глава VII 

Че е необходимо един и същи да е съвършен Бог и съвършен човек 

 

 А: Сега трябва да се изследва по какъв начин може да има Богочовек. Защото 

божествената и човешката природа не могат да се променят една в друга, така че 

божествената природа да става човешка, а човешката божествена, нито пък да се 

смесват така, че от двете да произлиза някаква трета, която не е нито изцяло 

божествена, нито изцяло човешка. Най-сетне, ако би било възможно едната да 

преминава в другата, би имало или само Бог, но не и човек, или само човек, но не и Бог. 

Или ако биха се смесвали така, че от разрушаването и на двете да възниква някаква 

трета, както от два индивида, мъжки и женски, от различни животински видове се 

ражда някакъв трети, който не съхранява цялостно нито бащината, нито майчината 

природа, а представлява някаква трета, смесена от двете, тогава той не би бил нито 

човек, нито Бог. И тъй, Богочовекът, за когото питаме, не може да е от божествената и 

човешката природа чрез преобразуване на едната в другата или чрез разрушително и за 

двете смесване в трета, защото това не може да се случи; или ако даже би могло да се 

случи, не би имало никаква стойност относно това, за което питаме. 

 Ако обаче се рече, че тези две природи са се съединили по някакъв начин така, 

че един да е човекът, а друг Богът, а не същият този, които е Бог, да е и човек, тогава би 

било невъзможно те двамата да сторят това, което е необходимо да бъде направено. 

Тъй като Бо гът не би го напр авил, защото не би дължал нищо, а човекът не би го 

направил, защото не би могъл. За да го стори следователно Богочовекът, необходимо е 

той, който ще даде удовлетворението, да е сам един и същи съвършен Бог и съвършен 

човек. Защото може да го даде само един истинен Бог и трябва да го даде само един 

истинен човек. Тъй както е необходимо следователно Богочовекът да се открие при 

съхраняване целостта и на двете природи, не по-малко необходимо е тези две цялостни 

природи да се съединят в едно Лице (както тялото и разумната душа се съединяват в 
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единия човек), защото иначе не може да стане така, че един и същ да е и съвършен Бог, 

и съвършен човек. 

 Б: Радва ме всичко, което казваш. 

 

 

Глава VIII 

Че Бог трябва да приеме човека от рода Адамов и от девствена 
жена 

 

 А: Сега остава да се пита откъде и как приема Бог човешката природа. Защото 

или ще я приема от Адам, или ще създава нов човек, както Адам не е направен от никой 

друг човек107

 По-нататък. Както Адам и целият му р од, ако не бяха съгр ешили, щяха да са 

устояли сами по себе си, без подкрепата на някоя друга твар, така е нужно, ако същият 

род се възправи след падението, да се възправи и въздигне сам по себе си. Защото чрез 

когото и другиго да бъде възстановен в своя статус, той при всички положения ще 

зависи от онзи, благодарение на когото е възвърнал статуса си. Затова когато създава 

най-напред човешката природа само в Адам, както и в жената, за да се размножават 

хората от двата пола, Бог пожелава да го създаде от самия себе си, с което ясно е 

показал, че само с Адам иска да стори онова, което ще стане с човешката природа. 

Затова, ако родът Адамов бъде спасен чрез някакъв човек, който не е от същия род, той 

не би бил възстановен в същото достойнство, което би имал, ако не би съгрешил Адам, 

поради което не би бил възстановен цялостно, а и би изглеждало, че Божието 

. Но ако създава нов човек, който не е от рода Адамов, той не би се числял 

към човешкия род, който е роден от Адам. Тогава той не ще следва да дава 

удовлетворение за него, защото не ще е от него. Защото както е правилно човек да даде 

удоветворение за вината на човека, така е необходимо даващият удовлетворение да е 

самият грешник или да е от същия род. В противен случай нито Адам, нито неговият 

род биха дали удовлетворение за себе си. Както следователно грехът се е предал на 

всички хора от Адам и Ева, така удовлетворението за греха на човека трябва да се даде 

не от някого другиго, а от самите тях или от онези, които са родени от тях. Тъй като те 

не са в състояние да го направят, необходимо е този, който ще го стори, да произхожда 

от тях. 

                                                        
107 Вж. кн. I, гл. 5. 
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намерение не се осъществява. И двете тези положения обаче са несъобразни. 

Необходимо е следователно от Адам да бъде приет човекът, чрез който ще бъде 

възстановен родът Адамов. 

 Б: Това трябва да е неминуемо, ако следваме разума, както се договорихме. 

 А: Нека сега изследваме дали Бог следва да приеме човешката природа от баща 

и майка, както е при всички хора, или от мъж без жена, или от жена без мъж. Защото по 

който и от трите начина да става, то е от Адам и Ева, от които е всеки човек и от двата 

пола, и никой от тези начини не е за Бога по-лесен от останалите, тъй че да следва да 

приеме човека по този или онзи начин. 

 Б: Добре напредваш. 

 А: Не е много трудна работа да се покаже, че този човек би произходил много 

по-чисто и по-достойно само от мъж или само от жена, отколкото от съединяването им, 

както е при всички други човешки синове. 

 Б: Казаното е достатъчно. 

 А: Трябва следователно да се приеме или само от мъж, или само от жена. 

 Б: Няма откъде другаде. 

 А: Бог може да създаде човека по четири начина. А именно: или от мъж и жена, 

както се случва постоянно; или нито от мъж, нито от жена, както е сътворил Адам; или 

от мъж без жена, както е създал Ева; или от жена без мъж, което не е правил никога 

досега. И тъй, за да докаже, че този начин също е в негова власт и е бил отлаган за това 

дело, няма нищо по-последователно от това, да приеме човека, за когото питаме, от 

жена без мъж. При това няма какво да се спори дали е по-достойно то да стане от дева 

или от не-дева, а без никакво съмнение трябва да се настоява, че Богочовекът трябва да 

се роди от дева108

 Б: Говориш тъй, че носиш радост на сърцето ми. 

. 

 А: Дали това, което казваме, е нещо устойчиво или пък е празновато като 

облаците, в което, както ти каза109

 Б: Няма нищо по-стабилно. 

, ни обвиняват неверниците? 

 А: И тъй, рисувай не върху измамната празнота, а върху устойчивата истина и 

кажи, че е напълно последователно това, че както грехът на човеците и причината за 

нашето проклятие взима началото си от жена, така лекът за греха и причината за 

нашето спасение се ражда от жена110

                                                        
108 Срв. Tertullianus, De carne Christi, 17. 

. И за да не изпаднат жените в отчаяние, че те не са 

109 Вж. кн. I, гл. 4. 
110 Вж. кн. I, гл. 3. 
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причастни към участта на блажените, защото така голямото зло е произлязло от жена, 

тъй голямото благо трябва да произлезе от жена в името на възстановяваната им 

надежда. Нарисувай и това: Ако жената, станала причина на всичкото зло за човешкия 

род, е била дева, толкова по-подобаващо е да бъде дева онази, която става причина на 

всичкото благо. А нарисувай още и това: Щом жената, която Бог е сътворил от мъж без 

жена, е създадена от девствен мъж, твърде съобразно е мъжът, които произлиза от жена 

без мъж, да произлиза от девствена жена. Казаното е навярно достатъчно за картините, 

които могат да се нарисуват върху това, че Богочовекът трябва да се роди от дева-

жена111

 Б: Тези картини са твърде красиви и разумни. 

. 

 

 

Глава IX 

Че е необходимо само Словото и човекът да се съвместят в едно 
Лице 

 

 A: Сега следва да бъде питано: в кое Лице трябва да приеме човека Бог, който е 

три Лица? Понеже няколко Лица не могат да приемат един и същи човек в единството 

на Лицето. Ето защо това е необходимо да стане в само едно Лице. Мисля обаче, че в 

писмото За въплъщението на Словото, адресирано до господин папа Урбан, говорих за 

единството на Лицето Божие и човешко и в кое от Божиите Лица най-вече трябва да 

стане това в степен, достатъчна за настоящето изследване. 

 Б: Въпреки това обясни накратко и тук защо трябва да се въплъти по-скоро 

Лицето на Сина, отколкото на Отца или Светия Дух. 

 А: Ако би се въплътило някое друго Лице, то гава в Троицата ще има двама 

синове, а именно Сина Божи, който и преди въплъщението е бил Син, и онзи, който ще 

стане син на Девата чрез въплъщението. По този начин между Лицата, които трябва да 

бъдат винаги равни, ще настъпи неравенство според достойнството на ражданията. По-

голямо достойнство по раждане би имало именно роденото от Бога, отколкото 

роденото от Девата. По същия начин, ако би се въплътил Отец, в Троицата ще има 

двама внуци, защото Отец ще бъде чрез възприетия човек внук на родителите на 

Девата, а Словото, макар да не би имало нищо от човека, все пак ще бъде внук на 

                                                        
111 Срв. Augustinus, De Trinitate, XIII, 18; Leo Magnus, Sermo XXII, 2. 
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Девата, защото ще е син на сина й. Всичко това е съвършено несъвместимо, което не се 

отнася до въплъщението на Словото. Има и друго, заради което е по-подходящо да се 

въплъти Син, отколкото другите Лица: по-подобаващо звучи Син да отправя молби към 

Отца, отколкото някое друго Лице да моли другите. Освен това: и двамата, и човекът, 

за който той трябва да моли, и дяволът, който трябва да бъде победен, са си придавали 

чрез собствената си воля едно неистинно подобие с Бога. С това те са съгрешили 

специално срещу Лицето на Сина, за който се вярва, че е истинното подобие на Отца112 

(вж. 2 Кор. 4:4; Кол. 1:15113). Наказанието или опрощението на вината се предоставя 

съвсем правилно именно на онзи, срещу когото специално е извършена 

несправедливост. Ето защо, след като бе неотменно основанието, което ни водеше към 

това, че е необходимо божествената и човешката природа да се единят в едно Лице, а 

не в няколко Лица Божии, и че е по-подходящо това да стане в Лицето на Сина, а не в 

някое друго, необходимо е Словото Божие и човекът да се единят в едно Лице114

 Б: Пътят, по който ме водиш, е така укрепен с разумни основания отвсякъде, че 

не мога да се отклоня от него нито надясно, нито наляво. 

. 

 А: Не аз те водя, а онзи, за когото беседваме и без когото не сме способни на 

нищо, ни води навсякъде, където се придържаме към пътя на истината. 

 

 

Глава Х 

Че този човек не умира поради задлъжненост; и как той може или 
не може да греши; и защо той и ангелът заслужават похвала за 
справедливостта си, макар да не могат да грешат 

 

 Сега сме длъжни да изследваме дали този човек ще умре поради задълженост, 

както умират поради задължеността си всички останали хора. Ако обаче Адам не би 

тр ябвало да умир а, стига да не бе съгр ешил, тогава мно го по-малко би трябвало да 

изстрада смъртта този, в който не би могло да има грях, защото ще бъде Бог. 

 Б: Искам да те задържа малко на това място. Независимо дали се казва, че той 

би могъл или не би могъл да гр еши, и в двата случая в мен се пор ажда един 

немаловажен въпрос. Защото, ако се каже, че той не би могъл да греши, изискването да 

                                                        
112 Patris similitudo. 
113 И в двете тези места обаче се говори за Христос като за образ на невидимия Бог – imago dei invisibilis. 
114 Срв. Epist. de incarnatione verbi, 10. 
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се повярва в това изглежда тежко. Нека поговорим малко не за онзи, който сякаш 

никога не е бил, както правехме досега, а за този, когото познаваме заедно с делата му. 

Кой ще отрече, че е можел да извърши много неща, които определяме като грехове? 

Защото например - премълчавайки при това всичко друго - по какъв начин казваме, че 

не е можел да лъже, което винаги е било грях? Ето, когато казва на иудеите за Отца: ако 

кажа, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец (Иоан. 8:55), той изрича между 

другото думите: не го познавам: кой ще заяви, че той не би могъл да произнесе тези три 

думи без останалите слова, така че да рече: не го познавам? Ако би го направил обаче, 

той би бил, както сам казва, лъжец, което означава грешник. И тъй, понеже е можел 

това, можел е да греши. 

 А: И е можел да каже това, и не е можел да греши. 

 Б: Докажи го! 

 А: Всяка способност следва волята. Когато казвам, че мога да говоря или да 

ходя, зад това звучи: ако искам. Ако в такива случаи не се подразбира волята, тогава 

става дума не за способност, а за необходимост. Защото когато казвам, че мога против 

волята си да бъда влачен или победен, с това нямам предвид някоя моя способност, а 

някаква необходимост и нечия чужда способност. Понеже „мога да бъда влачен или 

победен“ не значи нищо друго, освен „някой друг може да ме влачи или победи“. 

Затова ние можем да кажем за Христа, че е можел да лъже, само ако зад това звучи: ако 

е искал. И тъй като не е можел да лъже против волята си, нито е можел да иска да лъже, 

с не по-малко право може да се каже, че не е можел да лъже. Ето така той е можел и не 

е можел да лъже115

 Б: Нека сега се върнем към изследването на онзи, който сякаш никога не го е 

имало, както започнахме в началото. И тъй, аз казвам: Ако той не ще може да греши, 

защото, както казваш ти, не ще може да го поиска, тогава той ще съхранява 

справедливостта по необходимост. Поради това той не ще е справедлив от свободата на 

избора си. Тогава каква отплата му се полага за неговата справедливост? Нали имаме 

право да кажем, че Бог затова е създал ангела и човека да могат да грешат, за да 

заслужат отплата и похвала, щом са можели да изоставят справедливостта, но са я 

съхранили от свободата на избора си, което не би им се полагало, ако са били 

справедливи по необходимост. 

. 

 А: Нима ангелите, които вече не могат да грешат, не трябва да бъдат хвалени? 

                                                        
115 Срв. Proslogion, 7; De casu diaboli, 7. 
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 Б: Трябва, защото това, че вече не могат, са го заслужили чрез това, че са 

можели, но не са пожелали. 

 А: Какво ще кажеш за Бога, който не може да гр еши и не е заслужил това 

поради способността да греши, чрез която не е съгрешил: той не трябва ли да  бъде 

хвален за своята справедливост? 

 Б: Тук искам да отговориш заради мен. Защото знам, че лъжа, ако кажа, че не 

трябва да бъде хвален; ако кажа пък, че трябва да бъде хвален, боя се да не отслабя 

основанието, което приложих към ангелите. 

 А: Ангелите трябва да бъдат хвалени за своята справедливост не  поради това, че 

са можели да съгрешат, а защото чрез това те имат в известен смисъл от себе си 

неспособността да грешат. С това те са донякъде подобни на Бога, който има от себе си 

всичко, което има. Нали се случва да казваме за някого, че дава нещо, щом не си го 

взема обратно, когато може; или пък за някого, че прави нещо да е, когато може да 

направи така, че нещото да не е, но не го прави. Така и за ангела, щом е можел да си 

отнеме справедливостта, но не я е отнел, и е можел да направи така, че да не е повече 

справедлив, а не го е направил, правилно се твърди, че сам си е дал справедливостта и 

сам себе си е направил справедлив. Така именно той има справедливостта от себе си, 

защото творението не може да я има от себе си по друг начин; и затова трябва да бъде 

хвален за справедливостта си и не е праведен по необходимост, а от свобода, защото не 

в собствен смисъл се говори за необходимост там, където нито има някаква принуда, 

нито има някаква забрана. Затова, защото Бог съвършено има от себе си всичко, което 

има, той трябва да бъде във висша степен хвален за благата, които има и съхранява, не 

по силата на някаква необходимост, а - както казах по-горе116

 Б: Това ме удовлетворява и ясно виждам, че и не ще може да греши, и въпреки 

това ще трябва да бъде хвален за своята справедливост. 

 - чрез собствената си и 

вечна неизменност. Така следователно и онзи човек, който ще е сам Бог, ще е достоен 

за похвала, защото всяко благо , което ще има, ще го има о т себе си, и то не по 

необходимост, а от свобода, и ще бъде праведен от самия себе си. И тъй, макар 

човешката природа да има от божествената всичко, което има, той все пак ще го има от 

самия себе си, защото двете природи ще бъдат едно Лице. 

 Сега обаче трябва, струва ми се, да се пита: щом Бог може да създаде такъв 

човек, защо не е създал такива ангелите и двамата първи човеци, та по подобен начин и 

да не можеха да грешат, и да бяха достойни за похвала заради справедливостта си. 

                                                        
116 Вж. кн. II, гл. 5. 
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 А: Разбираш ли каквото казваш? 

 Б: Види ми се, че разбирам и затова питам защо не ги е създал такива. 

 А: Защото нито е трябвало, нито е можело да стане така, че който и да е от тях 

би могъл да бъде тъждествен с Бога, както е пр и чо века, за ко гото го вор им. И ако  

питаш защо не е направил това поне за толкова, колкото са божествените Лица, или 

поне за едного, отговарям, че нито едно основание не е изисквало тогава да стане така, 

ами по-скоро е било изключено, защото Бог не прави нищо без основание. 

 Б: Срамувам се, че зададох този въпрос. Кажи каквото искаше да кажеш. 

 А: И тъй, казваме, че не ще трябва да умира, защото не ще бъде грешник. 

 Б: Налага ми се да се съглася. 

 

 

Глава XI 

Че той умира по силата на собствената си мощ; и че смъртността 
не се числи към чистата човешка природа 

 

 А: Сега остава да проследим дали може да умре в съответствие с човешката 

природа, защото според божествената ще е винаги нетленен. 

 Б: Защо трябва да се съмняваме, щом ще е истинен човек, а всеки човек е 

смъртен по природа? 

 А: Мисля, че смъртността се числи не към чистата, а към тленната човешка 

природа117

                                                        
117 Срв. Augustinus, Contra Iulian. op. imp., I, 96. 

. Защото, ако човекът не бе никога съгрешавал, и неговото безсмъртие щеше 

да бъде неизменно утвърдено, и той щеше да бъде не по-малко човек; и когато 

мъртвите ще възкръснат за нетление (вж. 1 Кор. 15:42), те ще бъдат не по-малко 

истинни хора. Ако смъртността се числеше към истината на човешката природа, 

изобщо не би могло да съществува човек, който да е безсмъртен. Следователно 

тленността или нетленността не се числят към истинността на човешката природа, 

защото никоя от двете не създава или разрушава човека, но едната има отношение към 

неговото нещастие, а другата към блаженството. Но тъй като понастоящем няма човек, 

който да не умира, затова ‘смъртно’ е включено в дефиницията за човека от 

философите, които не вяр ват, че целият човек някога е мо жел или ще може да бъде 
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безсмъртен118

 Б: Потърси ти някое друго основание (защото аз не го знам, не го ли знаеш ти), с 

което да се доказва, че би могъл да умре. 

. Ето защо това, че ще бъде истинен човек, не доказва достатъчно, че онзи 

човек трябва да бъде смъртен. 

 А: Няма съмнение, че както ще е Бог, така ще е и всемогъщ. 

 Б: Наистина. 

 А: Ако следователно иска, той ще може да отнема душата си и да я приема пак 

(вж. Иоан. 10:17-18). 

 Б: Ако не го може, не става ясно, че е всемогъщ. 

 А: И тъй, ако желае, той не ще умре никога, но ще може също така да умре и 

възкръсне. А това, дали той отнима душата си без съдействието на някого другиго или 

пък някой съдейства, позволявайки му да я отнеме, не променя нищо в неговата мощ. 

 Б: Няма съмнение. 

 А: Ако следователно пожелае да позволи, той ще може да бъде умъртвен; а ако 

не пожелае, не ще може. 

 Б: Разумът ни навежда неотклонно към това. 

 А: Разумът ни научи119

 Б: Така е. 

 още, че той би тр ябвало да има нещо, по-голямо от 

всичко , що е под Бога, което  да отдаде Богу добр о волно , а не от задлъжнялост към 

Бога. 

 А: Това обаче не може да бъде открито нито под него, нито извън него. 

 Б: Истина е. 

 А: То следователно е откриваемо в него. 

 Б: Така следва. 

 А: И тъй, той ще отдаде или самия себе си, или нещо от себе си. 

 Б: Не мога да го разбирам иначе. 

 А: Сега трябва да се изследва от какъв вид ще трябва да е това отдаване. Защото 

не ще може да дари себе си или нещо от себе си Богу като нещо, което е така негово, че 

да не се притежава от Бога, защото всяка твар принадлежи на Бога. 

                                                        
118 Атаката на Анаселм срещу класическата Аристотелова дефиниция за човека е уникална. За неговите 
християнски предшественици тя не стои под никакво съмнение (вж. напр. Augustinus, De ordine, II, 11; 
Boethius, In Isagogen Porphyrii Commenta, ed. primae, I, 20), както впр очем и от самия Анселм в по-
ранното му творчество. Тук обаче той тръгва срещу „философите”, едно от общо двете места, където той 
споменава думата „философия”, за да заяви, че те са вгледани само в настоящия статус на творението, 
който схващат като необходим и неизменен. Впрочем, те и тук не са противопоставени на „богословите”. 
„Теология”, респ. „теолози” са думи, които не се срещат при него. 
119 Вж. кн. I, гл. 21; кн. II, гл. 6. 
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 Б: Така е. 

 А: Това отдаване следователно трябва да бъде разбирано така, че той ще отдаде 

себе си или нещо от себе си за честта на Бога по такъв начин, че не ще стане длъжник. 

 Б: Това следва от казаното по-горе120

 А: Ако кажем, че ще отдаде самия себе си от послушание пред Бога, така че се 

подчинява на волята му, твърдо съхранявайки справедливостта, това не ще е даряване, 

което Бог не изисква от него като дълг. Защото всяка разумна природа дължи това 

послушание на Бога. 

. 

 Б: Това не може да се отрече. 

 А: Той трябва следователно по някакъв друг начин да отдава Богу самия себе си 

или нещо от себе си. 

 Б: Натам ни води разумът. 

 А: Нека видим дали това не е да дари живота си, или да отнеме душата си, или 

да отдаде самия себе си на смъртта за честта на Бога. Защото Бог не ще изисква от него 

това като дълг: тъй като в него не ще има грях, той - както казахме121

 Б: Не мога да го разбирам иначе. 

 - не ще трябва да 

умира. 

 А: Нека видим дали това се съгласува с разума. 

 Б: Кажи ти, а аз ще слушам с удоволствие. 

 А: Ако човекът е съгрешил от разпуснатост, не следва ли да даде 

удовлетворение чрез строгост? И ако е победен толкова лесно от дявола, 

озлочестявайки с греха си Бога, че по-лесно няма накъде, не е ли справедливо човекът 

да даде удовлетворение за греха си, побеждавайки дявола за чест на Бога с такава 

трудност, че да няма накъде повече? И не е ли достойно онзи, който, се е отдалечил от 

Бога така, че не би могъл да се отдалечи повече, така да се отдаде на Бога чрез 

удовлетворението, че да не би могъл да отдаде себе си в по-голяма степен. 

 Б: Няма нищо по-разумно. 

 А: Човекът обаче не може да изтърпи доброволно и не като задължение нищо 

по-строго и трудно от смъртта за чест на Бога; и човекът не би могъл да дари на Бога 

нищо по-голямо, отколкото да се отдаде на смъртта за негова чест. 

 Б: Всичко това е вярно. 

 А: Следователно онзи, който би пожелал да даде удовлетворение за човешкия 

грях, трябва да е такъв, че да може да умре, ако иска. 
                                                        
120 Вж. кн. I, гл. 20. 
121 Вж. кн. II, гл. 10. 
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 Б: Ясно виждам, че човекът, за когото питаме, трябва да е такъв, че да не умира 

по необходимост, защото ще е всемогъщ, нито защото го дължи, понеже никога не ще 

бъде грешник, но да може да умира по свободна воля, защото това ще е необходимо. 

 А: Има още много неща, обосноваващи защо е подобаващо той да има подобие и 

общност с хората във всичко, освен в греха (Евр. 4:15), което се вижда по-лесно и по-

ясно от самия негов живот и делата му, отколкото би могло да се докаже като че преди 

опита и само чрез разума122

 

. Защото кой ще обясни колко необходимо и колко мъдро е 

станалото тъй, че онзи, който е трябвало да спаси човеците и да ги завърне от пътя на 

смъртта и гибелта към пътя на живота и блаженството, е живял между людете (Варух 

3:38) и в общението си с тях, учейки ги със слово как трябва да живеят, е дал самия 

себе си за пример? Как обаче би могъл да даде себе си за пример на слабите и 

смъртните, които не биха се отдръпнали от справедливостта поради неправедност или 

оскърбление, поради скръб или смърт само тогава, когато биха схващали, че той сам 

изпитва всичко това. 

 

Глава XII 

Че макар да е причастен към нашите несгоди, той не е злощастен 

 

 Б: Всичко това показва съвсем ясно, че той трябва да е смъртен и причастен към 

нашите несгоди. Всичко това обаче се числи към нашето нещастие. Нима той също ще 

е злощастен? 

 А: Ни най-малко. Защото както удобствата, имани противно на волята, не се 

числят към блаженството, така не е нещастие мъдро и без необходимост да се поеме по 

воля някаква несгода. 

 Б: Трябва да се признае. 

 

 

 

 

 

                                                        
122 Sola ratione. 
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Глава XIII 

Че имайки другите ни слабости, той не притежава незнанието 

 

 Кажи обаче дали в това подобие, което трябва да има с хората, той има и 

незнанието, както притежава и другите ни слабости. 

 А: Имаш ли някакво съмнение, че Бог е всезнаещ? 

 Б: Поради това, че макар да бъде безсмъртен по божествената си природа, той 

ще бъде все пак смъртен от човешката. Защо по подобен начин този човек да не може 

да бъде наистина незнаещ, както ще бъде истинно смъртен? 

 А: Приемането на човека в единението на Лицето Божие не ще се извърши 

иначе, освен мъдро от висшата мъдрост, поради което в човека не ще бъде прието 

нещо, което не е по никакъв начин полезно, а е по-скоро твърде вредно за делото, 

заради което ще бъде създаден този човек. Незнанието обаче не би му било от никаква 

полза, а би навр едило в твър де много неща. Как би извър шил толко ва и такива 

възвишени дела, ако ще ги върши без неизмерна мъдрост? Или как ще му вярват 

хората, ако знаят, че е незнаещ? Ако пък не знаят: за какво ще му е от полза 

незнанието? Освен това, щом не бива обичано нищо, което не се познава: както не ще 

има никакво благо, което той не обича, така не ще има никакво благо, което той не 

познава. Само онзи обаче познава благото съвършено, който знае да го различи от 

злото. Такова различаване не знае да направи никой, който не познават злото. И тъй 

както онзи, за когото говорим, ще познава съвършено всяко благо, така той не ще е в 

незнание за никое зло. Той следователно ще има всяко знание, макар да не го показва 

явно в общението си с хората. 

 Б: Това, както го казваш, изглежда да е така в една по-горна възраст. В 

детството обаче, както не ще има подходящо време за проява на мъдростта, така няма 

да има и нужда от нея и затова не ще е подходящо да я има. 

 А: Не казах ли, че въплъщението ще се осъществява мъдро? Защото Бог мъдро 

ще приеме смъртността, от която мъдро, защото с голяма полза, ще се ползва. 

Незнанието пък не може да се приеме мъдро, защото никога не е полезно, а е винаги 

вредно, освен в случаите, когато чрез него една зла воля, каквато никога не ще има в 

Бога, бива възпирана от действие. Защото дори понякога да не вреди за нещо друго, тя 

все пак и тогава вреди с това, че отнема благото на знанието. И за да приключа 

накратко с това, което питаш: от тогава, от когато ще бъде този човек, той ще бъде 
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винаги изпълнен от Бога като от самия себе си. Поради което той никога не ще е без 

неговата власт, сила и мъдрост. 

 Б: Макар да не се съмнявам, че това винаги е било в Христа, попитах все пак, за 

да чуя разумното основание за него. Защото често сме сигурни за нещо, че е, и въпреки 

това не знаем как да го докажем чрез разума. 

 

 

Глава XIV 

Как смъртта му надмогва числото и величината на всички грехове 

 

 Питам те сега, за да ме научиш, как смъртта му надмогва числото и величината 

на всички грехове, след като показваш, че дори един грях, който считаме за най-лек, е 

тъй безкраен, че дори да е налице безкрайно число светове, изпълнени с твари като 

нашия, които не биха могли да се предпазят от пропадане в небитието, ако не бъде 

отправен някакъв си един поглед против волята Божия, той все пак не бива да бъде 

сторен123

 А: Ако този човек беше тук, и ти знаеше кой е той, и ти се кажеше: ако не убиеш 

този човек, тогава ще пропадне целият свят и всичко, което не е Бог, ще го направиш 

ли заради съхраняването на цялото творение? 

. 

 Б: Не бих го направил, дори ако пред мен стояха безкрайно число светове. 

 А: Какво ще стане, ако ти се каже: или ще го убиеш, или всички грехове на света 

ще паднат върху теб? 

 Б: Бих отговорил, че по-скоро искам да приема всички грехове, не само 

миналите и бъдещите в този свят, а освен това и всички, които биха могли да бъдат 

помислени извън тях. Мисля, че така трябва да се отговори не само относно неговото 

убийство, но и за всяко дребно нараняване, което би могло да му се случи. 

 А: Правилно мислиш. Кажи ми обаче защо сърцето ти отсъжда така, че се 

ужасява повече пред единия грях от нараняването на този човек, отколкото от всички 

други, които могат да бъдат помислени, макар че всички сторени грехове са 

прегрешение против него. 

                                                        
123 Вж. кн. I, гл. 21. 
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 Б: Защото грехът, извършен спрямо неговото Лице несравнимо надхвърля 

всички онези, извършвани не срещу Лицето му грехове, които могат да бъдат 

помислени. 

 А: Какво ще кажеш за това, че често се случва някой да предпочита 

изтърпяването на щети спрямо лицето си, за да не претърпи по-големи относно 

имуществото си? 

 Б: Такова изтърпяване не е нещо, от което се нуждае Бог, на чиято власт е 

подчинено всичко, както отговори ти по-горе124

 А: Добре отговаряш. Виждаме следователно, че насилието над телесния живот 

на този човек не може да бъде сравнявано с никаква безмерност или множественост на 

греховете, извършвани не срещу Лицето Божие. 

 на един от моите въпроси. 

 Б: Очевидно е. 

 А: Колко голямо ти се вижда благото, чието унищожаване е толкова зло? 

 Б: Ако всяко благо е толкова благо, колкото зло е неговото разрушаване, то е 

едно благо, несравнимо надвишаващо по величина злото в греховете, които пък биват 

надхвърляни по неоценим начин от покушението срещу него. 

 А: Истината казваш. Насочи мисълта си още към това, че греховете трябва да 

бъдат мразени толкова, колкото са те зли, а онзи живот трябва да бъде толкова обичан, 

колкото е благ. Откъдето следва, че споменатият живот трябва да бъде обичан повече, 

отколкото трябва да бъдат мразени греховете. 

 Б: Не мога да не разбирам това. 

 А: Не мислиш ли, че едно толкова голямо, толкова достойно за любов благо би 

могло да е достатъчно за изкупуването на онова, което се дължи за греховете на целия 

свят? 

 Б: Би могло и за безкрайно повече. 

 А: Виждаш следователно как този живот надмогва всеки грях, ако бива отдаван 

заради него. 

 Б: Очевидно. 

 А: И тъй, ако да се отдаде живот е равнозначно на приемането на смъртта, то 

както отдаването на този живот е по-мощно от всички човешки грехове, така и 

приемането на смъртта. 

 Б: Това е така за всички грехове, които не са насочени към Лицето Божие. 
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Глава XV 

Как тази смърт отмахва даже греховете на собствените му убийци 

 

 Сега обаче виждам още нещо, за което трябва да се пита. Защото, ако неговото 

убийство е толкова зло, колкото е благ животът му, как може смъртта му да надмогне и 

отмахне греховете на онези, които са го убили? Или ако отмахне греха на някого от тях: 

как би могъл да отмахне и някой от греховете на останалите хора? Защото ние вярваме, 

че както са мнозина спасените тогава, така ще бъдат спасени и безмерно число други 

хора. 

 А: Този въпрос се решава от апостола, който казва, че ако бяха го познали, 

никога не биха разпнали Господа на славата (1 Кор. 3:8). Защото толкова се различават 

грехът, сторен съзнателно, от греха, сторен от незнание, че злото, което никога не биха 

сторили заради неговата безмерност, ако бяха знаели, е извинимо, понеже е сторено от 

незнание. Тъй като никой човек не би могъл съзнателно дори да пожелае да убие Бога, 

затова тези, които са го убили несъзнателно, не са изпаднали в онзи безкраен грях, с 

който не могат да се сравняват всички останали грехове. Когато разглеждахме неговата 

величина, за да видим, колко благ е онзи живот, не го гледахме с оглед на това, че е 

сторен несъзнателно, а като че ли е било със знание, което нито някой е сторил, нито би 

могъл да го стори. 

 Б: Ти успя разумно да обосновеш, че убийците на Христа биха могли да се 

домогнат до опрощение на греховете си125

 А: Сега какво ще питаш още? Ето, виждаш как разумната необходимост показва, 

че небесният град следва да бъде попълнен от човеци, което не може да стане без 

опрощение на греховете, каквото човекът не би могъл да добие иначе, освен чрез човек, 

който заедно с това е сам Бог и помирява чрез смъртта си грешниците човеци с Бога. И 

тъй, ние очевидно открихме Христа, за когото изповядваме, че е Бог и човек и е умрял 

заради нас. Ако обаче това е познато с пълна несъмненост, тогава всичко, казано от 

него, е съвсем сигурно, защото Бог не може да лъже, и няма съмнение, че всичко, 

сторено от него, е мъдро, макар разумното основание

. 

126

                                                        
125 Срв. Augustinus, Tract. in Ioh. XCII, 1, 18; Leo Magnus, Sermo LIV, 2. 
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 Б: Вярно е това, което казваш, и аз никак не се съмнявам, че казаното от него е 

истинно и стореното от него е станало разумно127. Искам обаче да ми обясниш по 

силата на какво разумно основание е трябвало или можело да стане онова, за което се 

привижда на невярващите в християнската вяра, че не е трябвало или не е можело да се 

случи. Искам това, не за да ме утвърдиш във вярата, а за да възрадваш вече утвърдения 

с интелектуалното постигане на истината128

 

. 

 

Глава XVI 

Как Бог приема човек без грях от масата на грешниците; и за 
спасението на Адам и Ева 

 

 Моля, както показа разумното основание за казаното по-горе, така да посочиш 

разумното основание и за това, за което ще питам отсега нататък. Най-напред, разбира 

се, за това как Бог е приел - като неквасен хляб от заквасено тесто - човек без грях от 

масата на грешниците129, тоест от човешкия род, изцяло инфектиран от греха. Защото 

макар и самото зачеване на този човек да е чисто и без греха на плътската наслада, все 

пак самата Дева, от която е бил приет, е зачената в беззаконие и е родена от майка си в 

грях (Пс. 50:7). Тя е родена с първоначалния грях, защото и тя е съгрешила в Адам, в 

когото всички съгрешиха (Рим. 5:12)130

 А: След като е установено, че този човек е помирителят на Бога и човека, не 

може да има никакво съмнение, че той не е имал изобщо никакъв грях

. 

131

                                                        
127 Rationabiliter. 

. Това обаче не 

може да бъде, освен ако не е бил възприет без грях изсред масата на грешниците. Ако 

при това не можем да разберем по какъв начин е сторила това божествената мъдрост, 

не бива да се учудваме, а със страхопочитание да понасяме положението, че в тайната 

на едно така велико събитие има нещо, което не познаваме. Защото Бог е възстановил 

човешката природа по начин, по-чуден от начина, по който я е устроил. А и едното, и 

другото са еднакво лесни за Бога. Човекът пък не е съгрешил преди да получи битие, 

така че да е трябвало да не бъде сътворяван; когато обаче е бил сътворен, той заслужил 

поради греха си да изгуби това, като което и заради което е бил създаден, макар да не е 

128 Intellectus veritatis. 
129 Вж. кн. I, гл. 5. 
130 Срв. Augustinus, Contra Iulianum Pelag., V, 15; Id., Iulian. op. imperf., VI, 22.  
131 Срв. Gregorius Magnus, Moralia, XXIV, 2, 4; Beda, In I Epist. Ioannis, 3. 
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загубил съвсем онова, като което е бил създаден, за да е налице онзи, който ще бъде 

наказан или над когото Бог ще се смили. Никое от двете не би могло да се случи, ако 

той беше пропъден в небитието. И тъй, Бог е възстановил човека по начин по-чуден, 

отколкото го е устроил дотолкова, доколкото едното той прави за един грешник 

въпреки заслугите му, а другото за един, който не е грешник, и не въпреки заслугите 

му. Колко велико е при това Бог и човек да се единят в едно така, че при съхранявана 

цялост и на двете природи човек да е същият този, който е Бог. Кой ще се осмели даже 

да си помисли, че човешкият интелект е в състояние да проникне в това колко мъдро, 

колко чудно се е състояло едно тъй неизследваемо дело? 

 Б: Съгласен съм, че никой от хората не може в този живот да разкрие напълно 

толкова велика тайна, нито искам от теб да направиш това, което не е по силите на 

никого сред хората, а само доколкото можеш. Защото ти ще успееш по-скоро да 

убедиш, че в това нещо се крият много по-дълбоки основания, ако покажеш, че виждаш 

някое от тях, отколкото ако чрез мълчанието си докажеш, че интелектът ти не постига 

никакво основание в него. 

 А: Виждам, че не мога да се освободя от твоята настойчивост. Но ако успея да 

покажа нещо от това, за което настояваш, трябва да благодарим на Бога. Ако пък не 

успея, нека бъде достатъчно онова, което бе доказано по-горе132

 Б: Приемам с удоволствие. 

. Защото след като е 

установено, че Бог трябва да стане човек, няма никакво съмнение, че не му липсват 

мъдрост и сила, това да стане без грях. 

 А: И тъй, трябвало е спасението, осъществено от Христа, да е от полза не само 

за онези, които са живеели по онова време, но също така и за всички останали. Да си 

представим например един крал, пред когото всички от народа на един от градовете му 

е съгрешил - с изключение обаче на един човек, принадлежащ към същия род - така, че 

никой от съгрешилите не би могъл да стори нещо, с което да избегне проклятието на 

смъртта. Но онзи, който единствен е невинен, се радва на такова благоразположение от 

страна на владетеля, че би могъл, и има такава любов към длъжниците, че иска всички, 

които повярват на неговия съвет, да се помирят с владетеля чрез някакъв акт на 

служение, който да го възрадва и да бъде сторен в ден, определен по волята на 

владетеля. И защото не всички, които следва да бъдат помирени, могат да се сберат 

през този ден, кралят се съгласява поради величината на това служение, щото да бъдат 

освободени от всеки минал грях всички, които преди или след този ден изповядат, че 

                                                        
132 Вж. кн. II, гл. 6. 
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желаят чрез делото, което ще се осъществи в този ден, да измолят прошка и да встъпят 

в договора, сключван там. И ако се случи след тази прошка пак да съгрешат, те да 

получат благодарение действието на същия договор отново прошка, стига да дадат 

удовлетворение по достоен начин и проявят желание да се поправят в бъдеще. Това все 

пак става така, че никой да не пристъпи палата му, докато не се случи онова, чрез което 

ще бъдат опростени греховете. В съответствие с този уподобяващ пример: тъй като 

всички хора, нуждаещи се от спасение, не биха могли да присъстват тогава, когато 

Христос осъществява изкуплението, то силата, съдържаща се в смъртта му е такава, че 

нейното действие се простира също така както над отсъстващите по място, така и над 

отсъстващите по време133

 И не е за вярване, че откакто е създаден човекът е имало някакво време, в което 

този свят заедно с тварите, създадени за ползване от човека, е бил толкова празен, че в 

него не е имало нико го от човешкия род, числящ се към о нова, за което човекът е 

сътворен. Защото изглежда неподобаващо Бог да е позволил дори за един момент да 

съществуват напразно човешкият род и нещата, създадени за ползване от онези, чрез 

които ще бъде завършен небесният град. Понеже би изглеждало, че е някак си 

напразно, ако би се създала видимост, че субсистират не заради това, заради което най-

вече са създадени. 

. А това, че то би тр ябвало да е о т полза не само за 

присъстващите, е лесно да се разбере от положението, че на неговата смърт не биха 

могли да присъстват толкова хора, колкото са необходими за изграждането на небесния 

град, дори ако всички, които са били някъде из света по време на смъртта му, биха били 

допуснати до спасението. Защото демоните, чието число трябва да бъде възстановено 

изсред човеците, са повече от хората, живели през онзи ден. 

 Б: С вътрешно единно основание, на което видимо нищо не противоречи, 

доказваш, че след създаването на човека не е съществувало време, в което да не е имало 

някого, принадлежен към онова възобновление, без каквото напразно би бил създаден 

всеки човек. Бихме могли да заключим, че това е не само последователно, но даже и 

необходимо. Защото ако е по-последователно и разумно това, а не, че по някое си време 

не е имало никой, относно когото да се е осъществявало намерението на Бога, с което е 

създал човека, и няма нищо, противоречащо на това основание, тогава е необходимо 

винаги да е съществувал някой, принадлежен към споменатото по-горе възобновление. 

Оттук следва липсата на всякакво съмнение, че Адам и Ева са били принадлежни към 

това спасение, макар божественият авторитет да не го изказва открито. 

                                                        
133 Срв. Leo Magnus, Sermo LII, 1. 
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 А: Освен то ва видимо не е за вяр ване, че Бог, ко гато ги е сътворил и 

непоколебимо е решил да създаде от тях всички човеци, които ще бъдат присъединени 

към небесния град, е изключил тъкмо тях двамата от това решение. 

 Б: По-скоро трябва да се вярва, че най-вече те са създадени, за да бъдат сред 

тези, заради които са сътворени. 

 А: Добре схващаш. Никоя душа все пак не би могла да встъпи в небесния рай 

преди Христовата смърт, както казах по-горе относно кралския палат. 

 Б: Така твърдим. 

 А: Девата обаче, от която е бил приет човекът, за когото говорим, принадлежи 

към онези, които са били пречистени от греховете чрез него преди рождението му, така 

че той е бил възприет от нея в тази й чистота. 

 Б: Много ме радва дето казваш, че относно чистотата от греха, която той трябва 

да има чрез себе си, не се създава привидността, че я има от майка си, тоест че уж не е 

чист чрез себе си, а чрез нея. 

 А: Не е така, ами той е бил чист чрез самия себе си и от себе си, защото 

чистотата на майката, чрез която той е чист, не идва от другаде, а от самия него. 

 Б: Така е речено добре. Тук обаче виждам нещо друго, за което трябва да се 

пита. Нали казахме по-горе134

 А: Ако добре обмислиш казаното по-горе, би могъл, струва ми се, да гледаш 

този въпрос като решен. 

, че не е трябвало да умира по необходимост. Сега пък 

виждаме, че майка му е била чиста чрез неговата бъдеща смърт и ако тя не би била 

такава, той не би могъл да бъде от нея. Как тогава да не е умрял по необходимост този, 

който е можел да бъде, само защото е трябвало да умре? Защото ако не е трябвало да 

умре, тогава Девата, от която е възприет, не би била чиста, понеже тя не би могла да 

бъде чиста иначе, освен чрез вярата си в неговата истинна смърт, и той не би могъл да 

се пр иеме от нея по  някакъв др уг начин. Затова, ако не е тр ябвало да умир а по  

необходимост, след като е бил приет от Девата, той би могъл да не е бил възприет от 

Девата, след като е бил възприет. Което е невъзможно. 

 Б: Не виждам как. 

 А: Когато изследвахме дали не би могъл да лъже, не показахме ли, че при 

лъгането трябва да бъдат различавани две способности, а именно способността да се 

желае лъжата и способността да се лъже; и макар да е имал способността да лъже, той е 

                                                        
134 Вж. кн. II, гл. 10-11. 
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имал от себе си и способността да не може да иска да лъже, поради което е достоен за 

похвала заради справедливостта си, с която е съхранявал истината?135

 Б: Така е. 

 

 А: По подобен начин и при съхраняването на живота има способност да се желае 

съхраняването и способност на съхраняването. Ако следователно се пита дали този 

Богочовек би могъл да съхрани живота си, така че никога да не би умирал, тогава няма 

никакво съмнение, че винаги е имал способността на съхраняването, макар да не можел 

да иска да съхрани неумирането си; и защото е имал това от себе си, а именно да не 

може да иска, той е отдал душата си не по необходимост, а по свободната си 

способност. 

 Б: Способностите да се лъже и да се съхранява живота не са били съвсем 

подобни в него. Защото в единия случай следва, че е можел да лъже, ако е искал, а в 

другия изглежда, че ако  би поискал да не умир а, той не би мо гъл това повече, 

отколкото да би могъл да не е това, което е бил. Защото той е станал човек, за да умре и 

е можел да бъде възприет от Девата поради вярата в тази бъдеща смърт, както ти сам 

каза по-горе. 

 А: По същия начин, по който мислиш, че не е можел да не умира или че е умрял 

по  необходимост, защото не е можел да не бъде това, което  е бил, така мо жеш да 

твърдиш, че не би могъл да иска да не умре или че необходимо е искал да умре, защото 

не би могъл да не е това, което е бил. Защото той не е станал човек за да умре в степен 

по-голяма, отколкото за да иска да умре. Затова както не бива да казваш, че не би могъл 

да иска да не умре или че по необходимост е искал да умре, така не бива да се казва, че 

не би могъл да не умре или че е умрял по необходимост. 

 Б: Напротив, тъй като да се умре и да се иска да се умре се подвеждат под едно 

и също основание, затова изглежда, че и двете са били в него по необходимост. 

 А: Кой е пожелал свободно да стане човек, за да умре по една и същата си 

неизменна воля, чрез вярата в която сигурност е била пречистена Девата, от която е бил 

възприет този човек? 

 Б: Бог, Синът Божи. 

 А: Не бе ли доказано по-горе136

                                                        
135 Вж. кн. II, гл. 10. 

, че волята Божия не бива принуждавана от 

никаква необходимост, а от себе си свободно съхранява своята неизменност, поради 

което се казва, че върши нещо по необходимост? 

136 Вж. кн. II, гл. 5 и 10. 
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 Б: Наистина беше доказано. Противно на това обаче виждаме, че това, което Бог 

иска неизменно, не може да не е, а има битие по необходимост. Затова, ако Бог иска 

този човек да умре, той не може да не умре. 

 А: От това, че Синът Божи е приел човека с волята да умре, доказваш, че този 

човек не би могъл да не умре. 

 Б: Така го разбирам. 

 А: Дали от вече казаното137

 Б: Така е. 

 не става по подобен начин ясно, че Синът Божи и 

възприетият човек са едно и също лице, така че един и същ е Бог и човек, Синът Божи и 

синът на Девата? 

 А: Един и същи човек следователно и не може да не умре, и е умрял по своя 

воля. 

 Б: Не мога да отрека. 

 А: И тъй, понеже волята Божия не върши нищо по необходимост, а само според 

своята собствена мощ, а неговата воля е била волята Божия, той не е умрял по силата на 

никаква необходимост, а единствено благодарение на своята си мощ. 

 Б: Не съм в състояние да се противопоставя на аргументите ти, защото не мога 

да отслабя нито тезите, които предпоставяш, нито следствията, които извеждаш. 

 А: И все пак насреща ми постоянно застава казаното от мен, че ако би поискал 

да не умре, той не би могъл да стори това в степен по-голяма, отколкото да не е каквото 

е бил. Защото той наистина е трябвало да умре. Ако не е трябвало наистина да умре, не 

би била истинна вярата в неговата бъдеща смърт, чрез която е пречистена от греха и 

Девата, от която е роден, и мнозина други. Ако пък тя не би била истинна, не би била 

от полза за никого. Затова ако е можел да не умира, би могъл да стори тъй, че да не е 

истинно онова, което е било истинно. 

 Б: Защо преди да е умрял е било истинно, че трябва да умре? 

 А: Ако, както казваш, не е можел да не умре затова, защото наистина е трябвало 

да умре, а е трябвало наистина да умре затова, защото сам е пожелал това свободно и с 

неизменна воля, тогава следва, че той не е можел да не умре не поради нещо друго, а 

защото с неизменна воля е пожелал да умре. 

 Б: Така е. Но каквато и да е била причината, все пак е истинно, че не е можел да 

не умира и е било необходимо да умре. 

 А: Твърде дълго висиш в нищото и търсиш, както се казва, чвор в тръстиката138

                                                        
137 Вж. кн. II, гл. 7. 

. 
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 Б: Да не би да си забравил какво издигнах срещу твоите оправдания в началото 

на този наш диспут, а именно, че онова, което искам от теб, не го правиш за учените, а 

за мен и за онези, които заедно с мен молят за него?139

 

 И тъй, имай разбиране, че питам 

с оглед бавността и непохватността на нашите умствени способности, така че 

удовлетворявай, както и започна, даже детинските мои и техни питания. 

 

Глава XVII 

Че в Бога няма необходимост или невъзможност; и че има 
принуждаваща необходимост и непринуждаваща необходимост 

 

 А: Споменахме вече140

                                                                                                                                                                             
138 Срв. Terentius, Andria, vers. 941. 

, че за Бог се казва в несобствен смисъл, че не може нещо 

или че действа по необходимост. Защото всяка необходимост и невъзможност се 

подчинява на неговата воля; неговата воля обаче не се подвежда под никаква 

необходимост или невъзможност. Нищо не е необходимо или невъзможно, освен онова, 

което той желае да бъде такова; но чуждо на истината е, че той желае или не желае 

нещо поради необходимост или невъзможност. Тъй като той върши всичко, което 

желае, и само това, което желае, затова никаква необходимост или невъзможност не 

предшества както неговото желаене или нежелаене, така и неговото действие или 

бездействие, макар да са много нещата, които той неизменно желае или върши. И както 

когато Бог върши нещо, което след като е извършено вече не може да не е сторено, но 

винаги е истинно, че е извършено, и въпреки това не е правилно да се казва, че за Бог е 

невъзможно да направи това, което е било, да не е било - защото тук по никакъв начин 

не работи необходимостта да не се действа или невъзможността да се действа, но 

единствено волята на Бога, който, защото сам е истината, желае истината, както е, да е 

винаги неизменна -, така когато реши да стори нещо неизменно, макар това, което е 

решил, да не може да не е бъдещо, преди да е станало, все пак в него няма никаква 

необходимост да се действа или невъзможност да не се действа, защото тук в действие 

е единствено волята Божия. Защото колчем се рече, че Бог не може нещо, с това не се 

отрича някаква способност в него, а бива означавана неговата непреодолима мощ и 

139 Вж. кн. I, гл. 1. 
140 Вж. кн. II, гл. 5. 
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сила. Това не следва да бъде разбирано иначе, освен че нищо не може да стори така, че 

да стане онова, за което бива отричано да се може от Бога. 

 Защото много често използван е начинът на изказване, с който се твърди, че 

нещо си може нещо, не поради това, че способността за действие е в него, а понеже е в 

друго нещо; или пък че не може, не поради това, че неспособността е в него, а в нещо 

друго. Нали казваме: този човек може да бъде победен, вместо: някой може да го 

победи; или: този не може да бъде победен, вместо: никой не може да го победи. При 

това мощта да можеш да бъдеш победен е немощ; а невъзможността да бъдеш победен 

е мощ, а не немощ141

 Затова когато казваме, че онзи човек, който според единството на лицето, както 

бе казано по-горе

. И ние не казваме, че Бог прави нещо по необходимост поради 

то ва, че в него има някаква необходимост, а по неже я има в няко го др угиго, както 

посочих за немощта, когато се казва за някого, че не може да стори нещо. Защото всяка 

необходимост е или принуда или възпрепятстване. Тези две необходимости са взаимно 

заменими по противоположност, както са ‘необходимо’ и ‘невъзможно’. Нали когато се 

прилага принуда нещо да е, възпрепятства се то да не е, а когато се принуждава нещо 

да не е, възпрепятства се битието му. По същия начин когато е необходимо нещо да е, 

невъзмо жно е да не е, а когато е необходимо да не е, невъзможно е да е, както и 

обратно. Когато обаче казваме, че нещо е необходимо да е или да не е в Бога, с това не 

се подразбира, че в него има някаква принуждаваща или възпрепятстваща 

необходимост, а така се означава, че във всички други неща има необходимост 

принуждаваща ги да действат и възпрепятстваща ги да не действат в противоположност 

на онова, което се изказва за Бога. Защото когато казваме, че за Бога е необходимо да се 

изрича винаги истинно и е необходимо никога да не лъже, така не се казва нищо друго, 

освен че в него има такова постоянство при съхраняването на истината, че дава битие 

на необходимостта никое биващо да не може да действа така, че Бог да не изрича 

истината или да лъже. 

142

                                                        
141 Срв. De casu diaboli, 12; De veritate, 8. 

, е същият, който е Синът Божи, Бог, не би могъл да не умре или да 

иска да не умре, след като е роден от Девата, с това не се означава някаква негова 

немощ на съхраняването или на желанието за съхраняване на безсмъртния му живот, а 

неизменността на неговата воля, чрез която той свободно става човек затова, за да умре, 

устоявайки в тази воля, както и че нищо не е в състояние да промени волята му. Защото 

би било по-скоро немощ, отколкото мо щ, ако би мо гъл да иска да лъже, или да 

заблуждава, или да променя волята си, за която първоначално е искал да бъде 

142 Вж. кн. II, гл. 7 и 9. 
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неизменна. И, както казах по-горе143, ако някой свободно се решава да стори някакво 

добро, и след това със същата воля довежда до край каквото е решил, макар да би 

могъл да бъде принуден да го стори, ако не пожелае да извърши обещаното, то въпреки 

това не бива да се казва, че е сторил по необходимост каквото е направил, а по 

свободната си воля, с която е взел решението си - защото не бива да се казва, че нещо е 

станало или не е станало по необходимост или от немощ, където не действа нито 

някаква необходимост, нито немощ, а волята. Ако, казвам, така е при човека, толкова 

по-малко следва да се говори за някаква необходимост или немощ при Бога, който 

вър ши само това, което желае, и чиято  воля не може да бъде пр инуждавана или 

възпрепятствана от никоя сила. Затова в Христа е било от значение различието на 

природите и единството на Лицето, че делото, което е трябвало да бъде извършено за 

възстановлението на човека, да се извършва от божествената природа, ако човешката 

не може, или пък да се предостави на човешката, ако е малко подобаващо за 

божествената; и за да не е друг и друг, а един и същи този, който, съществуващ 

съвършено и в двете, и изплаща чрез човешката природа дължимото от нея, и може 

чрез божествената това, което върши144

 Защото има предхождаща необходимост

. Най-сетне, Девата, която се е пречистила чрез 

вярата, за да може човекът да бъде приет от нея, в никакъв случай не е вярвала, че той 

ще умре, освен ако той сам не пожелае, както е била научена чрез пророка, който казва 

за него: Той бе измъчван, но страдаше доброволно (Ис. 53:7). Поради това, че вярата й е 

била истинна, било е необходимо да стане така, както е вярвала. Ако пак те обърква 

това, че казвам „било е необходимо“, спомни си, че истината на вярата на Девата не е 

била причина за това, че той е умрял доброволно, но вярата е била истинна, защото е 

трябвало да стане така. Ако с оглед на това положение се каже: било е необходимо да 

умре единствено по волята си, защото са били истинни вярата или пророчеството, 

предшествали доброволната му смърт, то не е нещо различно от това да кажеш, че е 

било необходимо да бъде така, защото така е щяло да бъде. Необходимостта о т този 

вид обаче не принуждава нещото да е, а битието на нещото създава битието на 

необходимостта. 
145, която е причина за битието на 

нещото; и има следхождаща необходимост146

                                                        
143 Вж. кн. II, гл. 5. 

, която се създава от нещото. 

Предхождаща и действаща е необходимостта, когато се казва, че небето се върти, 

144 Срв. Leo Magnus, Sermo LII, 2. 
145 Necessitas praecedens. 
146 Necessitas sequens. 
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защото е необходимо да се върти; следхождаща и нищо не задействаща, а ставаща 

необходимост е обаче, когато казвам, че си говорил по необходимост, защото говориш. 

Когато казвам така, обозначавам, че нищо не може да направи така, че да не говориш 

докато говориш, а не нещо, което те принуждава да говориш. Защото натискът на 

природното устроение принуждава небето да се върти, няма обаче необходимост, която 

те прави да говориш. Там, където е налице предхождаща необходимост, има и 

следхождаща; обаче където има следхождаща, там не е веднага налична 

предхождащата. Нали можем да кажем: необходимо е небето да се върти, защото се 

върти; но не по подобен начин е истинно, че говориш затова, защото е необходимо да 

говориш. Тази следхождаща необходимост преминава през всички времена по следния 

начин: Онова, което е било, необходимо е да е било. Онова, което е, е необходимо да е 

и е необходимо да е било бъдещо. Онова, което е бъдещо, необходимо е да е бъдещо. 

Става дума за необходимостта, споменавана от Аристотел, когато размишлява за 

сингуларните съждения и съжденията за бъдеще, която създава видимост, че отменя 

‘едното от двете’ и полага всяко битие по необходимост147

 Б: Това ме удовлетворява напълно по възражението, че не може да се докаже, че 

той се е подложил на смъртта по някаква необходимост, и никак не се чувствам 

виновен, че го направи, макар явно да ти бе нелесно. 

. По силата на тази 

следхождаща и нищо не задействаща необходимост е било необходимо да стане така, 

защото е била истинна вярата или пророчеството за Христа, че ще умре по воля, а не по 

необходимост. По тази необходимост той е станал човек; по нея е вършил и страдал, 

това което е извършил и изстрадал; по нея е поискал, каквото е пожелал. Затова именно 

всичко това е било  необходимо, защото  е било  бъдещо; и е било бъдещо, защото  е 

било; и е било, защото е било. И ако искаш да знаеш истинната необходимост за 

всичко, което е сторил и изстрадал, знай, че всичко е станало по необходимост, защото 

той го е пожелал. А неговата воля не се предхожда от никаква необходимост. Всичко 

това е станало, защото го е пожелал, а ако не бе го пожелал, не би станало. Така 

следователно никой не отнима душата му от него, но той сам от себе си я дава и после 

пак я приема, защото има власт да я даде и пак да я приеме, както казва самият той (вж. 

Иоан. 10:18). 

 А: Показахме, струва ми се, сигурното основание за това как Бог е приел човека 

без грях от масата на грешниците. Мисля обаче, че по никакъв начин не може да се 

отрече, че има и друго, преди онова, което казахме, дори независимо от това, че Бог 

                                                        
147 Срв. Aristoteles, De interpretatione, 9, през Boethius, In De interpretat. Aristotelis 
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може да прави такива неща, които човешкият разум не е способен да разбере. Тъй като 

това основание ми се вижда удовлетворително, пък и ако поискам сега да потърся още 

някое друго, ще е необходимо да изследваме какво е първоначалният грях и как се е 

влял от първите родители в целия човешки род, освен в онзи човек, за когото говорим 

тук, и да навлезем в разни други въпроси, които изискват собствено тълкуване, нека 

усърдстваме по изказаното от нас основание и да продължим с онова, което остава от 

започнатото дело. 

 Б: Както искаш, но пр и условие, че някой друг път с Божията по мощ ще 

изследваш - като един вид изплащане на задължение - основанието, което избягваш 

сега. 

 А: Понеже знам, че ме тегли това желание, не отхвърлям онова, което изискваш. 

Тъй като обаче не съм сигурен за бъдещето, не смея да обещавам, а го предоставям на 

Божието решение148

 

. 

 

Глава XVIII 

Как животът на Христа дава отплата на Бога за греховете на 
човеците; и как Христос е трябвало и не е трябвало да страда 

 

 Сега кажи обаче какво ти си струва все още неотговорено по въпроса, който 

постави в началото и заради който бяха засегнати толкова много други. 

 Б: Същината на въпроса бе защо Бог е станал човек, така че да спаси чрез 

смъртта си човека, след като изглежда, че би могъл да го стори по друг начин. На това 

ти отговори с много и необходими разумни основания, показвайки, че 

възстановяването на човешката природа не е трябвало да бъде изоставено, нито пък е 

можело да стане, ако човекът не изплати на Бога онова, което му е дължал заради греха. 

Този дълг е бил толкова голям, че макар да е трябвало да бъде изплатен само и 

единствено от човека, не би могъл да бъде изплатен от друг някой, освен от Бог, така че 

един и същи е бил човек и Бог. Поради което е било необходимо Бог да приеме човека 

в единството на Лицето, така че онзи, който е трябвало да даде отплата по природа, но 

не е можел, е бил в лице, което е можело да го стори. После ти показа, че онзи човек, 

който е Бил Бог, е бил възприет из Девата от Лицето на Сина, и как е можело да бъде 

                                                        
148 Вж. De conceptu originali et de originali peccato 
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приет без грях от масата на грешниците. Освен това показа ясно, че животът на този 

човек е тъй възвишен, тъй драгоценен, че може да е достатъчен за отплащане на 

дължимото за греховете на целия свят и на много повече чак до безкрайност. Сега 

следователно остава да се обясни как този живот дава отплата на Бога заради греховете 

на човеците. 

 А: Ако е допуснал да бъде убит за справедливостта, нима не е дал живота си за 

честта на Бога? 

 Б: Ако мога да разбера онова, в което не се съмнявам, макар да не виждам как е 

сторил по разумен начин така, че да е смогнал и да съхранява неотклонно 

справедливостта, и да съхранява вечно живота си, бих признал, че той доброволно е дал 

Богу за негова чест нещо голямо толкова, че с него не може да бъде сравнявано нищо, 

което не е Бог, и чрез което могат да бъдат изплатени всички дългове на всички хора. 

 А: Не разбираш ли, че когато той с благо търпение понася несправедливостта, 

униженията и кръстната смърт между разбойници заради справедливостта, която, както 

казахме по-горе149

 Б: Изглежда, той е дал този пример без никаква необходимост, защото мнозина 

преди неговото пришествие и Иоан Кръстител след пришествието, ала преди смъртта 

му, са известни с това, че са давали в достатъчна мяра подобен пример, твърдо 

приемайки смъртта в името на истината. 

, послушно съхранява, той дава на хората пример да не се отклоняват 

от справедливостта, която дължат на Бога, пред лицето на никакви несгоди, каквито 

биха могли да изпитат, който пример той никога не би дал, ако се би отклонил в 

съответствие със своята мощ от смъртта, последвала по този причина. 

 А: Никой друг човек преди него не е дал, умирайки, Богу нещо, което не е 

трябвало да загуби по необходимост, или изплатил нещо, което не е дължал. Той обаче 

доброволно жертва за Отца онова, което никога не е следвало да губи по силата на 

каквато и да е необходимост, и плаща заради грешниците онова, което сам той никога 

не е дължал. Ето защо е дал в много по-висока степен пример, щото всеки, комуто 

внезапно се налага да претърпи някаква загуба, да се отдаде Богу заради самия себе си, 

взимайки за свое несъмнено основание онзи, който по никакъв начин не е имал нужда 

да го прави за себе си нито пък е бил принуден да го прави за другите, на които не е 

дължал нищо друго, освен наказание, и все пак с такава силна воля е отдал своя тъй 

драгоценен живот и самия себе си, така великата персона. 
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 Б: Приближаваш се много плътно до онова, което желая. Но имай търпение да 

чуеш въпроса ми относно нещо, за което, макар да ти се вижда навярно глупаво да се 

пита,  аз все пак нямам на разположение какво да отговоря, ако бъда запитан. Казваш, 

че когато е умрял, той е отдал каквото не е дължал. Никой обаче не ще отрече, че той е 

направил по-добре, когато по този начин е дал пример, и така радва Бога повече, 

отколкото ако не би го направил, и никой няма да каже, че той не би трябвало да прави 

онова, което е по-добр о  и което е р азбирал като по-радващо Бога. Как тогава да 

настояваме, че той не е дължал Богу онова, което е сторил, тоест което е познавал като 

по-добро и по-радващо Бога, особено след като творението дължи на Бога всичко, 

което е, и което знае и може? 

 А: Макар творението да няма нищо от себе си, все пак, когато Бог му разрешава 

да направи или обаче да не направи нещо по позволен начин, дава му и двете да са му 

присъщи така, че макар едното да е по-добро, въпреки това никое от двете не се 

изисква с категоричност, така че, независимо дали ще стори по-доброто или другото, да 

се казва, че е тр ябвало да извър ши това, което е напр авил; и ако стор и по-доброто, 

получава награда, защото дава доброволно това, което е негово. Макар например 

девството да е по-добро от брака, все пак никое от двете не се изисква с категоричност 

от човека, но и за онзи, който се ползва от брака, и за онзи, който предпочита да 

съхрани девствеността, се казва, че трябва да прави това, което прави. Защото никой не 

твърди, че девството или бракът не трябва да бъдат избирани, а казваме, че каквото 

човекът предпочита, преди да приеме едното от двете, това трябва да стори, а ако 

съхрани девствеността, може да очаква награда за доброволния дар, който полага пред 

Бога. Когато следователно казваш, че творението дължи на Бога онова по-добро, което 

знае и може, ако го разбираш като по задължение, а не подразбираш: „ако Бог повели“, 

това е не винаги вярно. Тъй както, казах вече, човекът не е задължен да съхрани 

девствеността, а може да се ползва от брака, ако предпочита. 

 Ако те притеснява, че не можеш да разбираш думата ‘трябва’ без връзка с 

някакво задължение, знай, че както понякога се случва да се каже ‘може’, ‘не може’ и 

‘необходимост’, не защото са в нещата, за които се изказват, а защото са в нещо 

друго150

                                                        
150 Вж. кн. II, гл. 17. 

, така е и с ‘трябва’. Когато например казваме, че бедните трябва да получават 

милостиня от богатите, не разбираме нищо друго, освен че богатите трябва да дават 

милостиня на бедните. Понеже това следва да се изисква като дълг не от бедния, а от 
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богатия151. Така се казва и за Бога, че трябва да стои начело на всичко, не защото той е 

по някакъв начин длъжен да го прави, а защото всичко е длъжно да му се подчинява; 

както и че трябва да прави това, което желае, защото онова, което той иска, трябва да е. 

Точно така е било и когато Господ Иисус пожелал да понесе, както казахме152

 Б: Сега виждам ясно, че няма никакво основание той да е умрял по задължение, 

отдавайки живота си за честта на Бога, както привидно доказваше моят аргумент, и все 

пак е трябвало да направи, каквото е извършил. 

, смъртта. 

Тъй като от него е зависело да страда или да не страда, затова е трябвало да направи, 

каквото е сторил, защото е трябвало да стане това, което е пожелал; и не е трябвало да 

го прави, защото не го  е сторил по задължение. Тъй като един и същи е Бог и човек, 

той, след като е станал човек, и относно човешката си природа приема от божествената 

природа, която е различна от човешката, да има битието си така, че да не трябва да дава 

нищо, освен това, което желае. А по Лице така има от себе си това, което има, и е така 

самодостатъчен, че нито е трябвало да въздава нещо някому другиму, нито е имало 

нужда да дава нещо, за да възмездява себе си. 

 А: Тази чест е, разбира се, принадлежна на цялата Троица. Затова, защото е 

тъждествен с Бога, бидейки Син Божи, той жертва самия себе си за своя чест, както и за 

честта на Отца и Светия Дух, тоест жертва своята човековост пред своята 

божественост, която е една и съща на трите Лица. За да изречем обаче открито това, 

което искаме, пребивавайки във все същата истина, казваме, както е обичайно, че Син 

доброволно се жертва пред Отца. Този е начинът, по-който това бива изказвано най-

подобаващо, защото така и в едно Лице бива разбиран целият Бог, който жертва себе си 

като човек, и в сърцата на слушателите пламва чрез името на Отца и Сина безмерно 

благочестие, когато се каже, че Син моли за нас Отца по такъв именно начин. 

 Б: Приемам това с най-голяма радост. 

 

 

Глава XIX 

По силата на какво основание от неговата смърт следва човешкото 
спасение 

 

                                                        
151 Срв. De veritate, 8. 
152 Вж. кн. II, гл. 11. 
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 А: Нека сега видим, доколкото можем, по силата на какво основание оттук 

следва спасението на човека. 

 Б: Към това се стреми сърцето ми. Защото макар да ми се струва, че го 

разбирам, искам все пак връзката между основанията да бъде направена от теб. 

 А: Колко голямо е онова, което Син доброво лно е дал, не се нуждае обаче от 

обяснение. 

 Б: Достатъчно е ясно. 

 А: Едва ли ще отсъдиш, че онзи, който доброволно е дал такъв голям дар  на 

Бога, трябва да остане без въздаяние. 

 Б: Напротив, струва ми се необходимо Отец да възнагради Сина. Иначе би 

изглеждал или несправедлив, ако не би пожелал, или немощен, ако не би могъл, които 

неща са чужди Богу. 

 А: Когато някой възнаграждава някого, той или му дава нещо, което онзи няма, 

или му опрощава нещо, което може да бъде изисквано от него. Преди обаче Син да 

извърши така голямото деяние, всичко, което е било на Отца, е било и негово (вж. 

Иоан. 16:15; 17:10), и никога не е дължал на Отца нещо, което той да би могъл да му 

опрости. С какво следователно ще бъде възнаграден онзи, който не се нуждае от нищо, 

и за когото няма нещо, което може да му бъде дарено или опростено? 

 Б: От една страна виждам необходимостта от възнаграждението, а от друга 

неговата невъзможност. Защото и е необходимо Бог да даде обратно, каквото дължи, и 

няма такова нещо, което да даде. 

 А: Ако една толко ва голяма и тъй-заслужена отплата не би била дадена, било 

нему, било на някого другиго, тогава изглежда Син напразно е извършил толкова 

великото си дело. 

 Б: Безбожно е да се мисли така. 

 А: Необходимо е следователно да бъде възмезден някой друг, защото този не 

може да бъде. 

 Б: Това следва с неизбежност. 

 А: Ако Син би поискал да даде другиму онова, което следва да се даде на него, 

дали ще е справедливо Отец да му се възпротиви или да откаже на онзи, на когото Син 

го би дал? 

 Б: Напротив, аз схващам и като справедливо, и като необходимо да се допусне 

от Отец Син да го даде на когото пожелае, защото и Син има право да дарява своето, и 

Отец може да даде само някому другиму онова, което дължи. 
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 А: На кого би било най-подходящо да предостави плода и отплатата за своята 

смърт, ако не на онези, заради чието спасение, както ни учи разумното основание на 

истината, е станал човек, и на които, умирайки, е дал, както казахме153, пример за това 

как се умира за справедливостта? Защото напразно ще бъдат те негови подражатели154

 Б: Нищо по-разумно, нищо по-услаждащо, нищо по-желано не може да чуе 

светът. Аз във всеки случай се изпълвам от това с такава увереност, че вече даже не 

мога да кажа с каква радост се възторгва сърцето ми. Защото, види ми се, Бог не би 

отблъснал от себе си никого от човеците, приближаващ се към него под това име. 

, 

ако не ще бъдат причастни към неговите заслуги. А и кого би направил по справедливо 

наследник на дължимото, от което сам той не се нуждае, и на излиянието на своята 

пълнота, ако не своите родители и братя, които вижда да чезнат от недоимък в 

дълбините на несретата, обвързани с толкова и така големи дългове, тъй че да се 

опрости дължимото от тях за греха и да им се даде онова, от което са лишени поради 

греховете си. 

 А: Така е, ако се приближава както трябва. А как става приближаването към 

причастието към такава велика благодат и как трябва да се живее под нея, на това ни 

учи Светото Писание, основано като върху здрав фундамент на устойчивата истина, 

която донякъде познахме с помощта на Бога. 

 Б: Наистина, всичко, което се гради върху тази основа, е основано върху здрав 

фундамент (вж. Лук. 6:48). 

 Струва ми се, че вече удовлетворих донякъде твоето питане, макар някой по-

добър от мен да би могъл да го направи по-пълно, при което тук са налице по-висши и 

повече основания, отколкото моят или изобщо смъртният ум е в състояние да разбере. 

Очевидно е също, че Бо г ни най-малко  не е имал нужда да вър ши то ва, което ние 

разказахме, но неизменната истина изискваше от нас да говорим така. Защото макар и 

да се казва, че извършеното от този човек е сторено от Бога поради единството на 

Лицето, въпреки това Бог не е имал нужда да слиза от небето, за да побеждава дявола, 

нито да предприема действия срещу него за освобождението на човека в съответствие 

със справедливостта. Но Бог е изисквал човекът да победи дявола и той, оскърбилият 

Бога чрез греха, да даде удовлетворение в съответствие със справедливостта. Защото 

дяволът не е дължал на Бога нещо друго, освен наказанието си, а човекът - своята 

                                                        
153 Вж. кн. II, гл. 18. 
154 Imitatores. 
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промяна, тъй щото, някога победен от него, да го надвие сега. Това, което се изисква от 

него обаче, той е дължал на Бога, а не на дявола155

 

. 

 

Глава XX 

Колко е голямо и колко е справедливо милосърдието Божие 

 

 За милосърдието Божие пък, което ти се струваше156

 

, че се е изгубило, когато 

разглеждахме Божията справедливост и човешкия грях, открихме, че е толкова голямо 

и толкова съгласувано със справедливостта, че не може да бъде мислено нито по-

голямо, нито по-справедливо. Защото какво може да бъде мислено като по-справедливо 

от това, че Бог Отец казва на грешника, осъден на вечно проклятие, който няма с какво 

да се спаси: вземи единородния ми Син и го дай вместо себе си; а самият Син: вземи ме 

и спаси се? Така говорят те, когато ни призовават и привличат към християнската вяра. 

И какво е по-справедливо от това, че онзи, на когото се дава отплата, по-голяма от 

всеки дълг, опрощава всеки дълг, ако бива даван с дължимата любов? 

 

Глава XXI 

Че помирението с дявола е невъзможно 

 

 А невъзможността на помирението с дявола, за което попита157

                                                        
155 Вж. кн. I, гл. 6-7. 

, ще разбереш, 

ако внимателно обмислиш възстановяването на човека. Защото както човекът не би 

могъл да бъде помирен с Бога иначе, освен чрез един човек-Бог, който е способен да 

умре и чрез чиято справедливост Богу се възстановява онова, което е бил изгубил чрез 

греха на човека, така и прокълнатите ангели не могат да се спасят иначе, освен чрез 

един ангел-Бог, който би бил в състояние да умре и да възстанови чрез своята 

справедливост Богу онова, което са похитили греховете на другите. И както човекът не 

е бивало да бъде спасен чрез друг човек, който не е от същия род, макар да би бил от 

156 Вж. кн. I, гл. 24. 
157 Вж. кн. I, гл. 17. 
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същата природа, така никой ангел, макар те всичките да са една природа, не бива да 

бъде спасен от друг ангел, защото ангелите не са един род, както са хората. Не всички 

ангели са от един ангел така, както всички хора са от един човек. Тяхното 

възстановяване е изключено и поради това, че както са паднали сами, без някой друг да 

носи вина за падението им, така те трябва да се възправят без ничия помощ. Това им е 

невъзможно. Иначе обаче те не могат да бъдат възстановени в достойнството, което е 

следвало да имат, защото те без чужда помощ и само чрез своята способност, която са 

приели, биха могли да устояват в истината (вж. Иоан. 8:44), ако не бяха съгрешили. Ето 

защо, ако някой мисли, че спасението, донесено ни от Спасителя, трябва някога да се 

разпростре чак до тях, той ще бъде по разумен начин изобличен, че се мами неразумно. 

Казвам това, не защото цената на неговата смърт не надхвърля с величината си 

греховете на всички хора и ангели, а защото обратното въздигане на изгубените ангели 

стои в противоречие с едно неизменно основание158

 

. 

Глава XXII 

Че чрез казаното тук се доказва истината на Стария и Новия Завет 

 

 Б: Всичко, което казваш, ми изглежда разумно и, струва ми се, нищо не може да 

му бъде противопоставено; и чрез решението на единия въпрос, с който се заехме, 

виждам доказано всичко, съдържащо се в Новия и Стария Завет. Така доказваш, че Бог 

по необходимост е станал човек, щото дори да се отстрани малкото, което приведе от 

нашите писания, когато засегна въпросите за трите Лица на Бога159 и за Адам160, даваш 

удовлетворение единствено чрез разума не само на иудеите, но и на езичниците. А 

понеже тъкмо самият Богочовек е установил Новия Завет и е потвърдил Стария, то 

както е необходимо да се изповядва, че той е истинен, така никой не може да отрече, че 

е истинно съдържащото се в тях161

 А: Ако казахме нещо, което се нуждае от коригиране, аз не отхвърлям 

корекцията, стига да е разумно обоснована. Ако пък онова, което предполагаме, че сме 

открили по пътя на разума, се потвърждава от свидетелството на истината, трябва да 

отдадем това не нам, а на Бога, Който е благословен вовеки. Амин (Рим. 1:25). 

. 

                                                        
158 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. LIV, 4; Id., De libero arbitrio, III, 10, 29; Id., Tract. in Ioh. CX, 7; Gregorius 
Magnus, Moralia, IV, 3; IX, 50. 
159 Вж. кн. II, гл. 9. 
160 Вж. кн. II, гл. 16. 
161 Вж. кн. II, гл. 15. 
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