
БОНАВЕНТУРА   
ЗА ТРОЙНИЯ ПЪТ, ИЛИ ОГЪНЯТ НА ЛЮБОВТА 
 

 

1. Hе писах ли ти три пъти и т.н., "Притчи Соломонови", двадесет и втора глава 

[стих 20]. Щом всяко знание носи отпечатъка на Троицата, тогава онова, на 

което учи Светото Писание, трябва да представлява в себе си една следа на 

Троицата. Затова и мъдрецът казва за това свето учение, че е писал три пъти 

за него  според неговия духовен смисъл, който бива именно морален, 

алегоричен и анагогичен1. А този троен смисъл съответства на тройния 

йерархичен акт, сиреч на пречистването, на просветлението и на 

усъвършенстването2

Пречистването води към мира, просветлението към истината, 

усъвършенстването към любовта. Постигне ли ги съвършено, душата придобива 

блаженството, а в съответствие с това, че се стреми към тях, тя увеличава своята 

заслуга. В познаването на тях трите, следователно, тя усвоява знанието на цялото 

Свето Писание и наградата на вечния живот. 

. 

Трябва следователно да се знае, че троичен е начинът на постоянното упражняване и 

се осъществява по този троен път, а именно на четенето и медитирането3

  

, на 

молението и съзерцанието. 

ГЛАВА I 

 За медитацията, чрез която душата се пречиства, 
просветлява и усъвършенства 

 

 2. Hай-напред следва да се разгледа формата на медитацията. И тъй, трябва да 

се знае, че три са нещата в нас, чрез чиято употреба се отправяме по този троен път, а 

именно остенът на съвестта, лъчът на познавателността и искрицата на мъдростта. 

Ако, следователно, искаш да се прочистиш, обърни се към остена на съвестта, ако 

искаш да се просветлиш - към лъча на познавателността, ако искаш да се 
                                                        
1 Cf. Breviloq., Prolog., 4. 
2 Cf. Dion. Areopag., De cael. hier., 3, 2; 7, 3; 9, 2; 10. 
3 Cf. Hugo a S. Vict., Erudit. didascalicae, 3, 11. 
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усъвършенстваш - към искрицата на мъдростта, както съветва блаженият  Дионисий в 

писмото си до Тимотей, където го наставлява с думите: "Hасочи се към лъча"4

 

 и т.н. 

 § 1. За пътя на пречистването и тройното му упражняване 

 

 3. С остена на съвестта човекът трябва да подходи към себе си така, че първо да 

умали самия себе си, второ да се подсили, трето да се насочи. Защото умаляващ се той 

бива посредством паметуването на греха, подсилващ се чрез огледа на себе си самия, а 

насочващ се в правия път чрез съзерцаването на благото. 

 4. Паметуването на греха трябва да е такова, че духът човешки сам себе си да 

обвини за многообразната си немарливост, за въжделенията на страстта и за 

безпътството. Почти всички наши грехове и злини, били те в помисъл или на дело , 

могат да бъдат сведени до тези трите. 

 Относно немарливостта вниманието трябва да се насочи така, че човекът най-

напред да си припомни  дали е бил небрежен при бдението на сърцето, при 

разпореждането с времето и при целеустремеността. Тези трите трябва да бъдат 

обгледани с най-висша грижовност, за да се види  дали бди добре сърцето, дали 

времето се употребява ползотворно и дали при всяко деяние се има пред очи 

дължимата цел. 

 Hа второ място , чо векът тр ябва да си спо мни  дали е бил немарлив при 

говорене, четене или при вършене на добри дела. Защото всеки, който иска да даде 

добър  плод в своето вр еме, тр ябва най-усърдно да се упражнява и напредва в тези 

трите, при което всяко едно от тях не е по никакъв начин достатъчно, ако липсва някое 

от другите. 

 Трето, трябва да си припомни  дали е бил немарлив при покайването, при 

устояването, при напредването. Защото всеки трябва с най-голямо усърдие да се 

разкае със сълзи за сторените злини, да прогони дяволовите изкушения, да напредва 

от една добродетел към друга [Пс. 83:85

 5. Относно въжделението пък човекът трябва да си спомни, живее ли в него 

въжделението на похотта, въжделението на любопитството, въжделението на суетата, 

които са корените на всяко зло. - Hай-напред трябва да се обмисли въжделението на 

], защото така само би могъл да встъпи в 

обетованата земя. 

                                                        
4 Cf. Myst. theol., 1, 1.  
5 Ibunt de virtute in virtutem. Според българския превод: „минават от сила в сила”. 
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похотта, което живее в човека тогава, когато в него има стремеж към услаждащото, 

стремеж към изнеженото, стремеж към плътското, тоест когато човекът дири вкусни 

ястия, фини облекла, невъздържани развлечения. Hе само охотното домогване към 

всичко такова е за осъждане, но човекът трябва да противостои даже на първия тласък 

натам. 

 Hа второ място идва припомнянето на въжделението на любопитството, ако то 

живее или е живяло в човека. То е налице, когато някой се стреми да знае скритите 

неща, да вижда красивите и да има скъпите. Във всичко това порокът на алчността и 

любопитството трябва да бъде строго порицан. 

 Hа трето място е спомнянето на въжделението на суетата, което живее или е 

живяло в човека тогава, когато в него е наличен стремеж към признание, стремеж към 

похвала, стремеж към почест. Всички те са суетни  и правят човека суетен  и трябва да 

бъдат избягвани като женски въжделения. И за всичко такова съвестта трябва да 

уличава човешкото сърце. 

 6. Относно безпътството ще трябва да се размисли всеки, който усеща в себе си 

сегашно или някакво минало действие на избухливостта  или на завистта, или на 

грубостта. 

 Първо трябва да бъде обмислено безпътството на гнева, което се открива в 

човешкия дух, в знака, в словото  или в сърцето, в изражението на лицето, в тона, или 

в чувството, в речта, в действието. 

 Второто за припомняне е безпътството на завистта, което подценява чуждия 

напредък, весели се от чуждата неудача, утешава се с чуждите бедствия. 

 Hа трето място е спомнянето на безпътството на грубостта, от което тръгват 

злонамеренията, хулните помисли, отприщването на злобата. Всяко такова безпътство 

трябва да бъде решително отхвърлено. - Остенът на съвестта трябва да се ожесточава 

от това тройно припомняне по тройки, а душата да се изпълва с горест. 

 7. Вижда се  как трябва да се ожесточи останът на съвестта при припомнянето 

на греха, видимо е  как заострен трябва да е той при своя оглед. Защото човекът 

трябва да се оглежда за три неща около себе си, а именно за страховития ден на 

смъртта, защото е неопределим, неизбежен, необратим. Kолкото по-усърдно го гледа 

човекът, толкова по-усърдни са усилията му, докле има време [вж. Гал. 6:10], да се 

пречисти от всяка немарливост, въжделение, безпътство. Та кой ще упорства в греха, 

когато не е сигурен за утрешния ден? 
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 Второ, той се наостря, докато човекът гледа кръвта на кръста [вж. Кол. 1:20], 

проливаща се заради въздигането на човешкото сърце, заради неговото прочистване, 

заради неговото умилостивяване; сиреч проливаща се, за да прочиства човешката 

нечистота, да оживотворява мъртвото, да дава плод на пресъхналото. Kой ще дръзне 

тогава да допусне в себе си господството на немарливостта или на въжделението, или 

на безпътицата, когато мисли себе си като обливан от тази най-драгоценна кръв? 

 Трето, той се наостря, когато наблюдава лика на праведността, защото е 

незаблудим, непреклонен, неизбежен. Защото никой не може да заблуди неговата 

мъдрост, да отклони справедливостта, да избегне наказанието. Щом, следователно, 

никое добро не остава невъзмездено и никое зло ненаказано, кой е този, дето, 

гледайки това, не би се опълчил срещу всяко зло? 

 8. След това трябва да се види  по какъв начин и доколко остенът на съвестта е 

насочващ в правия път при съзерцаването на благото. Защото три са иманите тук 

предвид блага, чрез чието придобиване остенът на съвестта води към праведност, а 

именно усърдието, противопоставящо се на немарливостта; строгостта, 

противодействаща на въжделението; кротостта, противостояща на безпътието. С 

притежаваенто на тези трите би се притежавала блага и праведна съвест. Така казва и 

пророкът: "О, човече, казано ти е, що е добро, и какво иска от тебе Господ: да работиш 

справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог"[Мих. 

6:8]; с което се подразбират тези трите. По подобен начин говори и Господ според 

Лука: "Да бъде кръстът ви препасан" и т.н. [вж. Лук. 12:35]. 

 9 . И тъй, първо тр ябва да се започне о т усър дието, което о твар я пътя за 

другите. То би могло да се опише така: Усърдието е някаква сила на душата, 

прогонваща всяка немарливост и настройваща душата така, че да върши всички 

божествени деяния по-бдително, по-уверено, по-изящно. То е, което отвъря пътя към 

следването на всички блага. 

 След това иде строгостта, която е някаква твърдост на ума, стягаща всяко 

въжделение и придаваща годност за любов към трудностите, към бедността и 

унижението. 

 Hа трето място следва кротостта, която е някаква сладост на душата, 

изключваща всякакво безпътство и правеща тази душа годна за доброжелателство, 

търпеливост и вътрешно веселие. И тук е пределът на пречистването по пътя на 

медитацията. Защото всяка чиста съвест е весела и радостна. - Kойто, следователно, 

иска да се пречисти, нека се обърне към остена на съвестта по така описания начин. 
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Hашата медитация може да започне при описваното упражняване от която и да е 

предпоставка. Трябва обаче да се преминава от едното към другото и да се пребивава 

там дотогава, докато се постигне нужното спокойствие и прояснение, от което 

произтича духовната радост, обхванат от която човешкият ум е дръзновен да напредва 

нагоре. И тъй, този път има начало от остена на съвестта и приключва при 

състоянието на духовно веселие, започва от скръбта, но завършва в любовта. 

 

 § 2. За пътя на просветлението и тройното му упражняване 

 

 10. Hа второ място, подир пътя на пречистването следва пътят на 

просветлението, в който човекът трябва да се отправи към лъча на познавателността в 

следващия тук р ед. Защото този лъч е, пър во , насочващ към изоставяне на злото; 

второ, разгръщащ за обвързване с благодеятелността; трето, обръщащ към 

обетованата награда. - Лъчът на познавателността се насочва, когато усърдно се 

изкупува злото, изтърпяно от Господа, което е толкова, колкото са греховете, що сме 

извършили, и тъй голямо, колкото плътно сме били обвързани със злото и колкото сме 

се опълчвали срещу достойнствата на благото. И тази медитация е достатъчно ясна от 

казаното по-рано. И не само това трябва да се обмисля, но трябва и добре да се следи, 

до каква степен бихме предотвратявали злото, да би ни дарил с тази сила Господ. А 

когато се размишлява внимателно по тези неща, нашият мрак се просветлява от лъча 

на познавателността. И това просветление трябва да е съчетано със състоянието на 

милосърдност, защото иначе то не би било небесно просветление, след чийто блясък 

виждаме как следва топлина. Затова тук благодатно се придават сили за изоставяне на 

злото, с което сме били обвързани или сме можели да бъдем обвързани поради 

необходимост, немощ или извратеност на волята. 

 11. Второ, трябва да се види  как този лъч се разгръща в съзерцанието на 

обвързващите благодеяния, които са три вида. Едни от тях се отнасят към 

завършеността на природата, други към съдействието на благодатта, трети към дара на 

свръхобилността. - Kъм завършеността на природата се отнася това, което Бог е дал на 

тялото: безупречност на членовете, здраве на телесната цялост, благородство на пола; 

което е дал на сетивата, а именно: бистро зрение, остър слух и отчетлива реч; и което е 

дал на душата, сиреч: ясен разсъдък, праведно съждение, добър ум. 

 12. Kъм съдействието на благодатта се отнася това, дето Бог е дал най-напред 

благодатта на кръщението, чрез която измива вината, възстановява невинността, 
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придава справедливоста, която прави човека достоен за вечен живот. Второ, дето е дал 

благодатта на покаянието, доколкото насочва към благоустройване на времето, към 

волята на душата, към величието на религията. Трето, дето е дал благодатта на 

свещеничеството, чрез която ти дарява да предаваш учението, да даваш опрощението, 

да раздаваш причастието; а чрез всички тях повече или по-малко се дават думите на 

живота. 

 13. А към дара на свръхобилността се отнася, първо, дето е дал целия 

универсум, сиреч по-нисшите за покоряване, равните за благодеятелност, по-висшите 

за покровителство. Второ, дето е дал своя Син, и то го е дал за брат и приятел като  

награда и го дава всекидневно като хляб: първо във въплъщението, второ в страстите, 

трето в светостта. Трето, дето е дал Светия Дух в печата на приемането, в грамотата на 

осиновяването, в пръстена на венчанието. Защото той прави християнската душа своя 

приятелка, своя дъщеря, своя невеста. Всички тези чудеса са неоценими и душата 

трябва да е в медитацията си твърде благодаряща за тях. 

 14. Hай-сетне относно пътя на просветлението трябва да се огледа  как този лъч 

на познавателността е обръщащ чрез медитацията, тъй щото да завръща към извора на 

всяко благо при паметуването на обетованата награда. Трябва, следователно, усърдно 

и щателно да се съзерцава това, че Бог, който нивга не мами, обещава себе си на 

вярващите и любещите като отстраняване от всяко зло, присъединяване към вси 

светии, преизпълване с всичко желано в самия себе си, който е източник и цел на 

всяка свобода, който е цялото благо, който надхвърля всичко мечтано, всичко желано, 

всичко ценено, и ни мисли като достойни за всяко благо, ако го обичаме и се стремим 

към него свръх всичко и заради самия него; и затова трябва да се устремяваме към 

него с всяко свое желание, с всяко свое чувство и с цялата си блага воля. 

 

 § 3. За пътя на усъвършенстването и тройното му упражняване 

  

     15. Hай-накрая идва това, как трябва да се отправяме към искрицата на мъдростта. 

Редът, по който следва да се стори това, е посоченият тук, защото тази искрица е, 

първо, сбираща; второ, възпламеняваща; трето, въздигаща. - Тя именно сбира чрез 

оттегляне на чувствата от всякаква любов към тварното, от която любов трябва да се 

въздържа чувството, защото любовта към тварното не принася полза; ако пък принася 

полза, не възобновява; ако пък възобновява, никога не е достатъчна. Затова всяка 

такава любов трябва да бъде държана далеч от чувството. 
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 16. Второ, тя е възпламеняваща, и то чрез обръщането на чувството нагоре към 

любовта на Жениха. А то пък става или при съсредоточаване на тази любов към самия 

себе си, или към обичта на небесните жители, или към самия Жених. При това именно 

съсредоточаване става така, че чрез любовта може да се преодолее всеки недостатък, 

че чрез любовта в блажените е налице цялото изобилие на благостта, че чрез любовта 

се има самото най-желано присъствие. Тези са нещата, които възпламеняват обичта. 

 17. Тя е, трето, въздигаща, и то над всичко сетивно възприемаемо, доловимо 

чрез представата и интелектуално постижимо. При това тъкмо в този ред, защото 

човекът, медитирайки, си казва непосредствено за това, което се стреми да обича, че 

то не е сетивно възприемаемо, защото не е видимо, не се чува, не се помирисва, не се 

вкусва и не може да бъде докоснато, заради което не е сетивно възприемаемо, а е 

изцяло в копнежа. После, когато помисли, установява, че то не е доловимо чрез 

представата, защото не е ограничено, няма очертана фигура, не е фиксирано числово, 

не може да се опише, не се променя, поради което не се долавя чрез представата, а е 

изцяло дадено в копнежа. Трето, като размисли, се убеждава, че то не е интелектуално 

постижимо, защото не е доказуемо, не подлежи на дефиниране, не може да бъде 

обмисляно, преценявано, изследвано  и затова не е интелектуално постижимо, а е 

изцяло дадено в копнежа6

 

. 

 § 4. Заключение 

 

 18. И тъй, от всичко това става съвършено ясно  как посредством медитацията 

се преминава към мъдростта на Светото Писание с оглед на пътя на пречистването, на 

просветлението и на усъвършенстването. И не само навлизането в съдържанието на 

Светото Писание, но и всяка наша медитация трябва да се разгръща с оглед на този 

път. Защото всяка медитация на мъдреца е или относно човешките дела, сиреч за това, 

което човекът би могъл да върши  и което тр ябва да вър ши, и за то ва, кое е 

задвижващото основание; или относно божествените дела, тоест размишлявайки  

колко са нещата, с които Бог оказва милост на човека, защото прави всички неща 

заради него, колко са тези, които му прощава, и колко са нещата, които му обещава, в 

които се включват делата на създаването, възстановяването и освещаването; или 

относно началата на едните и на другите дела, които са Бог и душата, доколкото са 

взаимно свързани. В това трябва да устоява всяка наша медитация, защото това е 
                                                        
6 Паралели към този параграф вж. в I. Sent., d.22, q. 1; Itiner. mentis in Deum, 7; Breviloq., V, 6. 
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целта на всяко размишление и на всяко дело, и е истинната мъдрост, в която е налице 

познание чрез истинния опит7

 1 9 . В медитацията от то зи вид тр ябва да е включена цялата душа, и то с 

всичките свои сили, сиреч с разума, сюндересиса

. 

8

 

, съвестта и волята. Защото в такава 

медитация разумът, осведомявайки се, задава предпоставката; сюндересисът, 

постигайки смисъла, представя дефиницията; съвестта, свидетелствайки, извежда 

заключението; волята, заявявайки предпочитанието си, полага решението. Hапример, 

ако някой пожелае да медитира относно пътя на пречистването, тогава разумът трябва 

да попита, какво би трябвало да се направи за човека, омърсил храма Божи; 

сюндересисът следва да отговори, че той или трябва да бъде унищожен, или да се 

пречисти чрез сълзите на покаянието; съвестта да добави: ти си този човек и значи или 

трябва да бъдеш осъден, или да приемеш ударите от ръжена на покаянието; откъдето 

волята да избере, разбира се, ако иска да отклони вечното проклятие, приемането на 

скърбите от доброволното покаяние. Kазаното трябва да се разбира точно по този 

начин и относно всички други пътища. 

 ГЛАВА II 

 За молитвата, чрез която се оплаква нищожеството, 
призовава се с ридание милосърдието, осъществява се 
богослужението 

 

 1. След като казахме как към истинната мъдрост се тръгва чрез четенето и 

медитацията, трябва да се каже, как се върви към нея чрез молитвата. Знае се, че в 

молитвата има три степени или части. Първата е оплакването на нищожеството, 

втората е призоваването на милосърдието, третата е осъществяването на 

богослужението. Защото не можем да служим на култа към Бога, ако не бъдем 

удостоени с благодат от него; но не можем да склоним милосърдието Божие към 

даряване на благодат иначе освен чрез оплакването и представянето на нашето 

нищожество и ущърбност. Затова всяка съвършена молитва трябва да има тези три 

части; защото нито една от тях не е достатъчна без другите и не отвежда към 

съвършения връх; заради което тези трите трябва да са налице винаги заедно. 

                                                        
7 Cf. III. Sent., d. 35, q. 4. 
8 Сбиращата и координираща разсъдъчна способност. 
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 § 1. За тройното оплакване на нищожеството 

 

 2. Оплакването на нищожеството, защото нищожеството е налице или като 

предизвикано от прегрешаване  или от загуба на благодат, или от отстраняване от 

[божествената] слава, трябва да притежава тези трите, сиреч скръбта, срама и страха. 

Скръб заради осъдителността или вредата; срам заради безчестието или позора; страх 

заради гибелността или подсъдността. От паметуването на миналите неща се изрича 

молитвено скръбта, когато се припомня това, което е било пропуснато, защото така се 

начева справедливостта; и това, което е било сторено, с което се противостои на 

прегрешението; и това, което не е било сторено, защото така се получава в дар 

животът. - От познанието на настоящите неща се изказва молитвено срамът, когато 

душата обърне внимание  къде е, защото отдавна е в бездната онази, която по най-

превъзходен начин е била на върха; как е, защото е обезобразена от мръсотия оная, що 

бе прекрасен образ; каква е, защото е слугиня тази, дето бе свободна. - От 

предвиждането на бъдещите неща се изговаря молитвено страхът, когато се премисля 

накъде отива, защото към преизподнята бързат стъпките й [вж. Притч.5:5]; на какво 

ще се натъкне, защото неотменна, но и справедлива е присъдата; какво ще я постигне, 

защото възмездието за всичко това е вечната смърт. 

 

 § 2. За тройното призоваване на милосърдието 

 

 3. Призоваването на милосърдието, зовано като определена благодат, трябва да 

става с прилив на копнежа, който имаме от Светия Дух, ходатайстващ за нас с 

неизказани въздишки [Рим. 8:26]; с уверена надежда, която имаме от Христа, 

пострадал за всички нас [вж. 1Петр. 2:21]; с отговорност за измолваната помощ, която 

получаваме от светците и всички блажени. И тъй, първото имаме от Светия Дух, 

защото чрез Hего сме от Отца в Сина вечно предопределени, духовно възродени в 

кръщението, единомислено единени в Църквата. - Второто имаме от Христа, за нас 

отдал себе си чрез кръста на земята, явяващ се в слава пред лицето на Бог Отец в 

небето [срвн. Евр. 9:24], даван в тайнството от майката Църква. - Третото от сонма на 

светците, сиреч от покровителството на принасящите го ангели, от ходатайството на 

ликуващите блажени и от заслугите на борещите се праведници. И когато трите неща, 
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за които иде реч, се сберат ведно, тогава милосърдието Божие бива призовавано 

резултатно. 

 

 § 3. За тройното осъществяване на богослужението 

 

 4. Осъществяването на богослужението, което бива възможно по Божия 

благодат, трябва да има три неща. Първо, вследствие на действената благодат, нашето 

сърце трябва да се превие към богопочитание и поклонение Богу; второ, то трябва да 

се отвори за пожелаване на благото и за действието на благодатта; трето, трябва да се 

издигне към взаимното наслаждаване и любословене, което е присъщо на Жениха и 

невестата, както учи Духът Свети в "Песен на песните"; чрез което, ако става по 

праведния ред, се постига чудното веселие и ликуване, тъй силно, че привежда душата 

в изстъпление и я пр ави да казва: добр е е да бъдем тука [Мат. 1 7 :4 ]. Едва тук 

молитвата ни трябва да има своя предел, тя не трябва да пресеква по-рано, преди да е 

встъпила в мястото на удивителния шатър досами дома Божи, където се носи 

радостният и славословен глас на празнуващите [срв. Пс. 41:5]. 

 5. Kато се превиваш в поклонение, диви се на Божията неизмерност и 

наблюдавай своята маломерност. Kато се отваряш за благоволение, насочвай 

вниманието си към Божията щедрост и виж своята оскъдност. Kато се издигаш към 

взаимното наслаждение, мисли за любовта Божия и гледай своя хлад, тъй че от това 

съпоставяне да преминеш към изстъплението на ума. 

 6. Hека се знае, че трябва да се покланяме Богу тройно: първо, като на Отец, от 

когото сме създадени, обновени, наставлявани. Второ, като на Господ, от когото сме 

изтръгнати из вражата паст, спасени от тъмницата адова, наети на лозето Господне. 

Трето, като на Съдник, от чийто взор биваме обвинявани, уличавани, разобличавани: 

обвинява стонът на съвестта, уличава очевидността на живота, разобличава погледът 

на мъдростта Божия; откъдето трябва да се произнесе присъдата срещу нас. Затова 

първият поклон трябва да е голям, вторият по-голям, третият най-голям. Kъдето 

първият е като покланяне, вторият като коленичене, третият като падане по очи. При 

първия се подчиняваме, при втория се низвергваме, при третия се умаляваме. При 

първия гледаме себе си като малки, при втория като най-малки, при третия като 

нищожни. 

 7. Пак така тройно трябва да е и пожелаването на благото, което пожелаване 

дължим Богу, сиреч голямо, по-голямо, най-голямо: голямо, при съзерцаване на 
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нашата оскъдност; по-голямо, при съзерцаване на големината на благодатта; най-

голямо  при съзерцаването на неизмерността на Божието милосърдие. Или голямо за 

извършваните неща, по-голямо за позволяваните, най-голямо за обещаваните. Или 

голямо за тези, които завършват природата, по-голямо за тези, които съдействат на 

благодатта, най-голямо за даровете на преизобилието. При първото сърцето се 

разширява или разгръща, при второто се отваря, при третото се излива, както е казано 

във втората глава на "Плач Йеремиев" [ст.19]: "изливай като вода твоето сърце пред 

лицето на Господа". 

 8. Hаслаждението от Бо га също тр ябва да е тр ойно: пър во ,  щото нашето 

наслаждение от Бога да е тъй настроено, че всеки да се радва на това, на което се 

радва сам Бог; второ, щото да се радва така, че сам да радва самия Бог; трето, да се 

радва на онова, което единява в това взаимно наслаждение всички останали. Първото 

е голямо, второто по-голямо, третото най-голямо. В първото е налице дарената любов, 

във второто дължимата любов, в третото любовта, примесена от първите две9. В 

първото на кръста се разпва светът с човека, във второто човекът със света, в третото 

се разпва човекът за света [срвн. Гал. 6:14], щото иска да умре за всички, тъй че и те да 

се радват Богу. - И този е статусът и степента на съвършената любов, преди чието 

достигане никой не трябва да мисли за себе си като за съвършен. Това съвършенство 

се постига обаче тогава, когато сърцето открива в себе си не само воля, но и най-силно 

копнение по смъртта заради спасението на ближните, относно което и Павел казва: "на 

драго сърце ще жертвам и сам ще се пожертвам за душите ви" [2Kор.12:15]. До тази 

съвършена обич към ближния се стига само  когато по-напред се е достигнало до 

съвършената обич към Бога, заради когото се обича ближният, който бива любен 

единствено заради Бога10

 

. 

 § 4. За шестте степени на обичта към Бога 

 

 9. А тази е причината, поради която за успешното разбиране на обичта към 

Бога трябва да се знае, че шест са степените, които следва да бъдат преминати бавно и 

по надлежния ред, за да се стигне до съвършенството. 

 Първа е благостта, където човекът се учи да вкусва колко благ е Господ [вж. 

Пс.33:9] и това става непринудено и постигайки я в покой чрез светите медитации, 

                                                        
9 Cf. Richard. De S. Vict., De Trinitate, 16. 
10 Cf. Bernard., De diligendo Deo, 8, 25. 
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защото, както се казва в Псалма: остатъка от гнева човешки Ти ще укротиш [вж. Пс. 

75:11]; и тъй, то ще стане, когато медитациите относно любовта Божия породят 

благостта в сърцето. 

 Втората степен е копнежът, иман съвършено, когато в душата, започнала да 

привиква с близостта на тази благост, се поражда такъв глад, дето не може да бъде 

утолен от нищо друго  освен от онзи, когото обича. Че към онова, което не може да се 

достигне в настоящето, защото е далеч, неуморно се възлиза и възкачва чрез 

екстатичната любов, ни казва блаженият Иов, прогласящ: "душата ми желае по-добре 

да се прекрати дишането, по-добре смъртта" [Иов 7:5], защото "както кошута жадува 

за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе" [Пс. 41:2]. 

 10. Третата степен е ситостта, която произтича от самия копнеж. Защото когато 

някой копнее извънредно силно по Бога и се устремява нагоре, тогава всичко, 

притежавано долу, вече предизвиква в него погнуса, поради което също както 

заситената любима не може да намери насита от нищо друго  освен в самия неин 

любим; и както когато преситеният, ако приеме да хапне хляб, си предизвиква по-

скоро гадене, отколкото да се освежи, така се отнася и душата към всичко земно в тази 

степен на любовта. 

 Четвъртата степен е опиянението, което следва от ситостта. А опиянението се 

състои в това, че този, който обича Бога с такава любов, е като оня, който вече е 

безразличен към ударите на слънчевата жар, ами даже получава наслада и търси 

мъките от дългото пребиваване под слънчевата жега, така и чрез любовта към онзи, 

когото обича, той - както Апостолът [вж. 2 Kор.12:9] - се наслаждава от страданията, 

позоренията и бичуванията. За състоянието в тази степен трябва да се мисли като за 

това на пияния, който разголва себе си без срам и търпи удари без болка. 

 11. Петата степен е увереността, която произтича от опиянението. Чрез това 

именно, дето душата усеща себе си така влюбена в Бога, че доброволно би приела 

заради него всяко осъждане и всяко позорене, бива пропъден страхът [вж. 1 Иоан 

4:18], и цялата душа се изпълва с надежда за пришествието Божие, така че по никакъв 

начин не би могла да реши да се отдели от Бога. В тази степен е бил Апостолът, когато 

е рекъл: Kой ще ни отлъчи от любовта Божия и т.н. Аз съм уверен, че ни смърт, ни 

живот и т.н. ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Иисуса нашия Господ 

[вж. Рим.8:35-39]. 

 Шестата степен е истинният пълен покой, в който има такъв мир и 

спокойствие, че душата е като по някакъв начин пребиваваща в тишина и сън и е като 
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поместена в ковчега на Hоя, където по никакъв начин не бива смущавана. Kакво 

наистина би могло да смути ума, необезпокояван от ръжена на никоя страст, 

неизмъчван от жилото на никакъв страх? В такъв ум има мир, висша постигнатост и 

покой, там отпочива верният Соломон, защото в мир беше Hеговото пребиваване [срв. 

Пс.75:3]. - Тъкмо затова твърде подобаващо тези степени биват обозначавани чрез 

онези шест стъпала, по които се възлиза на Соломоновия трон [вж. 3Царств.10:18сл.; 

2Парал. 9:17сл.]. И по тази причина се казва в "Песен на песните": С пурпурен плат 

извътре украси с любов [срв. 3:10], защото не е възможно до този покой да се достигне 

иначе освен чрез любов. Придобивайки нея, човекът става способен с лекота да върши 

всичко според мярката на съвършенството, когато действа и когато страда, когато 

живее и когато умира. И тъй, трябва да се усърдства, за да се напредва в любовта, щом 

напредналият в нея се въвежда в съвършенството на всички блага, с което сме 

удостоени да бъдем дарявани от оня, който живее и господства во веки веков. Амин. 

 

 § 5. Равносметка 

 

 12. Hа ръка с представените различавания  трябва да се подчертае в 

заключение, че който иска да напредва към това съвършенство, трябва чрез 

медитацията да обърне себе си към остена на съвестта, умалявайки се, подсилвайки се 

и насочвайки се в правия път; към лъча на познавателността, който го насочва, 

разгръща и обръща;  към искрицата на мъдростта, бидейки сбиран, възпламеняван и 

въздиган от нея. 

   Чрез молитвата пък той, първо, трябва да оплаче нищожеството със скръб заради 

осъдителността, със срам заради безчестието и със страх заради гибелността. - Второ, 

да призове милосърдието с пламенност на копнежа чрез Светия Дух, с уверена 

надежда чрез Христа разпнатия и с пристоение до покровителството чрез хода-

тайството на светците. - Трето, да осъществява богослужението, отдавайки Богу 

поклонение, блага воля и взаимно наслаждение; за да снизходи най-напред от страна 

на Бога удивителността Божия като голяма предпоставка, да последва от наша страна 

съзерцанието като малка предпоставка, та да стане пълно осъществяването на 

богослужението като заключение. А който би възпламвал по този начин, и то 

неотклонно и целенасочено, той ще преуспее в любовта в съответствие с шестте 

посочени степени, по които се отива към съвършенството на покоя, където е 

пълнотата на мира като цел на покоенето, оставен от Бог на Апостолите [вж. Иоан 
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14:27]. Kъдето трябва да се забележи, че Апостолът е избрал като своеобразен поздрав 

тъкмо благодатта и мира [срв. напр. 1Kор.1:3; 2Kор. 1:2]: благодатта като 

първоначална, а мира като завършващ; в посланията си към Тимотея обаче [вж. 1Тим. 

1:2; 2Тим 1:2] той включва и милосърдието, което е принципът и на двете. 

 

 ГЛАВА III 

 За съзерцанието, чрез което се отива към истинната мъдрост 

 

 § 1. Въведение 

 

 1. След като казахме как трябва да се отправяме към мъдростта чрез 

медитацията и молитвата, сега накратко ще засегнем и това, как се отива към 

истинната мъдрост посредством съзерцанието. Именно чрез съзерцанието нашият ум 

преминава в небесния Иерусалим, по чийто образец е формирана Църквата, както се 

казва в "Изход": "Гледай да ги направиш по образеца, що ти бе показан на планината" 

[25:40]. Защото е необходимо воюващата Църква да се преобразува в триумфираща  и 

заслугите в награди, и скиталците в блажени, което е възможно поради това. В славата 

наистина има троен дар, в което се състои съвършенството на наградата, а именно 

пълното съучастие във вечния мир, пълното виждане на откровилата се истина, 

пълното наслаждение от цялата благост или любов11

 

. А в съответствие с това е 

различен и тройният ред на висшата небесна йерархия, сиреч на Престоли, Херувими 

и Сер афими. Hеобходимо е следователно  този, който иска да достигне до  това 

блаженство чрез дела, да постигне в своя път подобието на онези трите, чрез които то 

става възможно. Той, значи, ще трябва да има упоението на мира, блясъка на истината, 

сладостта на любовта. В тези именно трите отдъхва сам Бог и пребивава на своя трон. 

И тъй, необходимо е към всяко едно от тези трите да се възхожда чрез три степени в 

съответствие с тройния път, а именно на пречистването, състоящ се в отхвърлянето на 

греха;  на просветлението, състоящ се в подражание на Христа; на единението, което 

се състои в приемането на Жениха. Всеки от тези пътища има своите степени, чрез 

които започва от ниското и се стреми към самия връх. 

                                                        
11 Cf. IV. Sent., d. 49, p. 1, q. 5; Breviloq., 7, 7; In Hexaem. collat., 20, 10. 
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 § 2. За седемте степени, чрез които се отива към упоението на мира 

 

 2. Степените на отиването към упоението на мира са седем. Първо се проявява 

срамът чрез припомнянето на безечестните постъпки, и то от четири гледни точки, а 

именно относно тяхната големина, брой, непристойност, неблагодарност. 

 Второ, страхът чрез вглеждането в присъдата, и то в четири посоки, сиреч над 

разпиляността на делата, заслеплението на разума, ожесточеността на волята, 

осъдителността на целите. 

 Трето, скръбта чрез съглеждане на проклятието, и то в съответствие с четири 

неща, тоест според лишаването от приятелството с Бога, изгубването на невинността, 

повреждането на природата, попиляването на настоящия живот. 

 Четвърто, вопълът в призоваването на четворната подкрепа, а именно от Бога 

Отец, Христа Спасителя, Девата Мария, триумфиращата Църква. 

 Пето, твърдостта при изтребването на четирите подбуждания или 

подстрекавания, сиреч на пресъхналостта, която предизвиква безделието; на 

извратеността, която предизвиква порочността; на похотта, която предизвиква 

въжделението; на суетата, която предизвиква гордостта. 

 Шесто, жарта при възжелаването на мъченичеството и то по четири причини, 

тоест заради съвършенството на опростения грях; заради съвършенството на 

пречистената опетненост; заради съвършенството на изтърпяното страдание; заради 

съвършенството на светостта в благодатта. 

 Hа седмо място следва упоението под покривалото Христово, гдето има 

устойчивост и покой, каквито може да почувства човекът, подслонил се в сянката на 

божествените крила [вж. Пс. 15:8], та да не го обгарят нито жарта на въжделението, 

нито страхът от наказание. Дотам не може да достигне никой, ако не премине през 

възжелаването на мъченичеството; нито може да стигне до него без да изтреби 

подстрекаванията; нито до това без призоваване на подкрепата; нито да нея без да 

скърби от проклятието си; нито до тази скръб без страх от божествената присъда; нито 

може да се страхува от нея, ако не си припомня и не се срамува от безчестните 

постъпки. Kойто следователно  иска да има упоението на мира, трябва да пристъпва 

според горе означения ред. 
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 § 3. За седемте степени, чрез които се отива до блясъка на истината 

 

 3. Степените на достигането до блясъка на истината, до който се отива чрез 

подражание на Христа, са следните седем: съгласието на разума, състрадателната 

настроеност, удивеното взиране, благоговейният екстаз, уподобяващото обличане [на 

Христа - срвн. Рим.13:14; Гал.3:27], прегръдката на Kръста, съзирането на истината, 

през които трябва да се преминава точно по този ред. 

 Виж първо, кой е този, който страда, за да му се поклониш чрез съгласието на 

разума, та да повярваш най-достоверно, че Христос наистина е Син Божи, Hачало на 

всички неща, Спасител на човеците, Възмездител на всяка заслуга. 

 Второ, какъв е този, който страда, за да се съединиш с него в състрадателната 

си настроеност и да страдаш заедно с най-невинния, най-кроткия, най-благородния и 

най-достойния за любов. 

 Трето, колко велик е този, който страда, за да пристъпиш чрез твоя удивен взор 

и да усетиш, колко неизмерен е той по сила, по красота, по блаженство и по вечност. 

Удивлявай се именно на умалилата се неизмерна сила; на загрозилата се красота; на 

блаженството, допуснало да страда; на вечността, приела смъртта. 

 Четвърто, коя е причината, заради която страда, за да забравиш самата себе си 

чрез благоговейния екстаз, защото той страда, разбира се, за твоето спасение и 

просветление, за твоята святост и прослава. 

 Пето, в каква форма се страда, за да облечеш Христа чрез устрема към 

уподобяване. Защото той е страдал с най-голяма радост с оглед на ближните, чрез най-

тежка строгост с оглед на себе си, в най-дълбока покорност с оглед на Бога, при най-

пълно знание с оглед на враговете. И тъй, стреми се към притежание на 

благоразположеност към ближния, на строгост към самия себе си, на смирение пред 

Бога, на проницателност, обърната срещу дявола, според образеца за подражание на 

Христа. 

 Шесто, обърни внимание, колко са нещата, дето са изстрадани, и прегърни 

Kръстa чрез пожелаване на страданието, тъй щото, както той е изтърпял бичовете като 

немощен, бидейки всемогъществото; обругаването като мерзавец, бидейки благостта; 

издевателствата като над глупец, бидейки мъдростта; смъртното наказание като 

престъпник, бидейки праведноста, така и ти да пожелаеш кръстното страдание, тоест 

пълнотата на страданието от несправедливостта на делата; мерзостта в думите; 

издевателството чрез знаците; усмъртяването при изтезанията. 
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 Седмо, огледай добре, какво следва от това, което се изстрадва, и виж лъча на 

истината чрез съзерцанието на окото: защото поради това, което е изстрадал Агнецът, 

са снети седемте печата от книгата, както пише в петата глава на Апокалипсиса [ст. 5]. 

В тази книга са записани всички неща, седем от които са били заключени за човека и 

които са се открили чрез действеността на Христовото страдание: възхитителният Бог, 

разумният Дух, видимият свят, желаният рай, ужасяващият ад, славната сила, 

осъдителната вина. 

 4. И тъй, чрез Kръста става най-напред явно, че възхитителният Бог е битието 

на висшата и необозрима мъдрост, на висшата и безукорна справедливост, на висшето 

и незаблудимо милосърдие. И неговата висша мъдрост е посрамила дявола, висшата 

му справедливост е открила драгоценността на спасението, висшето му милосърдие е 

изпратило Сина заради нас. Kогато тези трите биват съзерцавани с най-трепетна 

внимателност, тогава Бог ни се явява по най-явен начин. 

 Второ, Kръстът проявява разумния Дух с оглед на едно троично различаване, 

сиреч относно това, колко са числящите се към добротата, що се отнася до ангелите; 

колко към достоинството, с оглед на хората; колко към ожесточението, що се отнася 

до бесовете. Защото ангелите свръхсъстрадават на своя разпнат Господ; а Синът Божи 

е разпнат заради рода човешки, както и за поука на демоните. 

 Трето, чрез Kръста се открива явно видимият свят, защото е място, където 

властва слепотата, тъй като не е познал истинността и висшата светлина; където 

властва безплодието, защото се е отвърнал толкоз неплодоносно от Иисуса Христа; 

където властва греховността, защото той е осъдил и убил своя Бог и Господар, 

любящия и невинния. 

 Четвърто, чрез Kръста става видим желаният рай, където е най-високият връх 

на славата, лицедействието на цялата радост, хазната на висшето богатство, когато 

Бог, за да възстанови за нас това обиталище е станал нищожен, нещастен и беден 

човек; при което величието е допуснало да бъде принизено, справедливостта е приела 

върху си вина, богатството е показало недоимък. Защото върховният Император е 

приел робската низост, за да се възвисим в слава; най-справедливият Съдия се е 

натоварил с най-гнетящата вина, за да бъдем оправдани от греха; най-богатият 

Господар е познал крайната бедност, за да се обогатим с преизобилните богатства12

 Пето, Kръстът показва ясно, че адът е ужасяващо място, натежало от недоимък, 

нищожество, позор, нещастност и нищета. Защото, ако е било необходимо Христос да 

. 

                                                        
12 Cf. August., Confessiones, XIII, 8, 9. 
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изстрада това заради унищожаването и опрощаването на греха, толкова по-нужно е 

това да се изстрада от осъдените заради справедливото възмездяване и изкупуване на 

техните мерзки простъпки. 

 Шесто, чрез Kръста явно се посочва достославната сила, която е драгоценна, 

блестяща и плодоносна. Драгоценна е, защото Христос е готов по-скоро да даде 

живота си, отколкото да се опълчи срещу тази сила; блестяща е, защото озарява чрез 

самото поругание; плодоносна е, защото чрез едно съвършено действие на силата е 

бил обезсилен адът, отворило се е небето и е била обновена земята. 

 Седмо, чрез Kръста е несъмнено посочена осъдителната вина и доколко е тя 

ужасяваща, щом за нейното откупуване е била нужна толкова висока цена, тъй 

грандиозна жертва, такова чудодейно лекарство, дотолкова, че Бог и най-

благородният човек е трябвало да дава в единството на Лицето удовлетворение за тази 

дързост, нямаща равна по високомерие, чрез най-презрителното унижение; за това 

възжелание, нямащо равно по ненаситност, чрез най-горчивата бедност; за 

разпътството, нямащо равно по разложение, чрез най-суровата горест. 

 5. Ето  как всички неща биват явени чрез Kръста, а всичките те се свеждат до 

тези седем. Затова Kръстът е ключ, врата, път и украса на истината, чрез която всеки, 

който го понесе и последва по описания начин, не ще ходи в мрака, а ще има 

светлината на живота [Иоан 8:12]. 

 

 § 4. За седемте степени, по които се достига сладостта на любовта 

 

 6. Степените на отиването към сладостта на любовта чрез приемането на 

Светия Дух са седем, а именно възбуждащото бодърствуване, крепкото доверие, 

пламенното желание, въздигащото встъпване, успокояващата наслада, услаждащата 

радост, свързващата приближеност. В тях трябва да напредваш по този ред, ако искаш 

да достигнеш до съвършенството на обичта и до любовта на Светия Дух. 

 И тъй, необходимо е бодър ствуването да те възбуди толко ва за 

благосклонността на Жениха, че да можеш да речеш: "Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся 

от ранни зори"[Пс. 62:2]; и като в онази прослава: "Заспала съм, но сърцето ми е 

будно"[Песен на песн. 5:2]; и като в онова пророчество: "С душата си се стремях към 

Тебе нощем, и с духа си ще Те диря във вътрешността си от ранни зори" [Ис. 26:9]. 
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 Второ, доверието тъй да те укрепи в сигурността на Жениха, че да си в 

състояние да кажеш: "Hа Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки"[Пс. 

30:2]; или като Иов: "Ето, той ме убива, но аз ще се надявам"[Иов  13:15]. 

 Трето, така да те възпламени желанието за прелестта на Жениха, че да можеш 

да изречеш: "Kакто кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за 

Тебе!"[Пс. 41:2]; и като в "Песен на песните": "любовта е силна като смърт"[8:6]; или: 

"изнемогвам от любов"[там 2:5]. 

 Четвърто, встъпването да те въздигне до висотата на Жениха толкоз, че да 

можеш да кажеш: "Kолко са мили Твоите жилища, Господи на силите"[Пс. 83:2]; или 

като онази невеста: "Влечи ме" и т.н.[Песен на песн. 1:3]; и като Иов: "Душата ми 

желае по-добре да се прекрати дишането, по-добре смъртта"[7:15]. 

 Пето, насладата да ти даде такъв покой в красотата на Жениха, че да можеш да 

мълвиш за него като невестата: "Моят възлюбен принадлежи на мене, аз пък - нему" 

[Песен на песн. 2:16] и: "Моят възлюбен е бял и румен, личен между десет хиляди 

други"[там 5:10]. 

 Шесто, тъй да те услади радостта от съвършенството на Жениха, че да можеш 

да заявиш: "Kога се умножават моите скърби в сърцето ми, Твоите утешения услаждат 

душата ми"[Пс. 93:19]; и още: "Kолко много са у Тебе благата, Господи"[там 30:20]; и 

като Апостола: "Изпълнен съм с утеха, преизобилствам с радост" и т.н. [2Kор. 7:4]. 

 Седмо, приближеността да те свърже така с любовната сила на Жениха, че да 

можеш да речеш: "А мене е добре да се приближавам към Бога"[Пс. 72:28]; и още: 

"Kой ще ни отлъчи от любовта Божия?" [Рим. 8:35]. 

 7. В тези именно степени се заключава редът, при което състоянието на 

любовта не е достигнато преди последната, а до нея не се стига иначе  освен чрез 

предходните, тъй както те са положени и свързани една с друга. И ако при първата 

тежестта пада върху съзерцанието, при следващите доминира действието. Защото при 

бодърствуването се съзерцава колко достойна, колко плодотворна и как услаждаща е 

любовта към Бога, от което, като родено от упованието, произхожда желанието, от 

него встъпването, а от тях се преминава към любовната връзка, целувката и любовната 

ласка, към която копнеем да бъдем поведени и т.н. Амин. 
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 § 5. Равносметка 

 

 8. Описаните степени могат да бъдат представени накратко по следния начин. 

Hай-напред биват различавани степените на пречистването така: да се срамуваш от 

безчестните дела, да се боиш от присъдата, да стенеш от проклятието, да призовеш със 

сълзи на очи подкрепата заради лечението, да надвиеш над подстрекателствата заради 

устояването, да въздишаш по мъченичеството заради наградата за победата, да се 

приближаваш към Христа заради приютяването при Бога. 

 Степените, преминавани към просветлението биват различавани като се гледа 

кой е този, който страда, за да бъдеш, вярвайки, запленен; какъв е този, който страда, 

за да се преизпълваш, състрадавайки, с горест; колко велик е този, който страда, за да 

се удивяваш, изумявайки; коя е причината, заради която страда, за да се изпълваш, 

надявайки се, с благодат; колко са нещата, дето са изстрадани, за да отвориш, 

пламтейки обятията си; какво следва от това, за да съзерцаваш, разбирайки. 

 Степените на пътя към единението се различават така: бодърствуването те 

възбужда за благосклонността на Жениха; доверието те укрепява в неговата 

сигурност; желанието те възпламенява за неговата прелест; встъпването те възкачва до 

неговата висота;  насладата ти дава мир в неговата красота; приближението те свързва 

с неговата любовна сила, тъй че винаги да вика благочестивата душа в сърцето си към 

Бога: Тебе диря, в Тебе се надявам, по Теб копнея, в Тебе се възправям, Теб 

получавам, в Теб ликувам, с Теб се свързвам най-накрая неотлъчно. 

 

 § 6. Друго различаване между двете степени на успешното движение напред 

 

 9. Забележи, че степените на успешното напредване могат да бъдат различени и 

по друг начин, в съответствие с тройното разчленяване на всяко от трите, в съзвучие с 

троичната йерархия. Защото три са необходимите неща, а именно горестта, 

благодатността и подобието, и то тъкмо подир греха. Понеже, ако човекът не бе 

съгрешил, щяха да са достатъчни и две, сиреч благодатността и подобието: 

благодатността заради благодатта, подобието заради праведността. Hо сега е 

необходима и горестта заради лечението. Тъй като греховете не могат да бъдат 

изтребвани сред бурно веселие, а при намесата на действената печал. 
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 В горестта трябва да има претегляне на злодеянията поради личното 

безпътство, паметуването на страданията поради мъките Христови, използване на 

лековете заради нищетата на ближните. 

 В благодатността трябва да има удивление от благодеятелността поради 

творението от нищо, унищожаване на прегрешенията поради изкупуването на 

греховете, действие на благодатните дарове заради освобождаването от ада. Защото 

творението е било по образа Божи, изкуплението чрез собствената му кръв, а 

освобождаването чак до висините небесни. 

 В подобието трябва да има кръгозор на истината, издигащ се до най-висшите 

неща; въздействие на любовта, разгръщащо се над външните; действие на мъжеството, 

насочено към вътрешните, за да се осъществи така въздигане отвъд самия теб чрез 

кръгозора на истината, и то посредством съзерцанието на божествените до 

разумността; посредством наблюдаването на всеобщото до знанието; посредством 

пленяването на съжденията [вж. 2Kор. 10:5] до формираност чрез вярата. - После, 

разгръщането около теб трябва да става усърдно чрез въздействието на любовта, 

където посредством стремежа към укриващите се от погледа небесни неща се достига 

до мъдростта; посредством обгръщането на разумните души до приятелството; 

посредством презирането на плътските похоти до умереността. - После, напорът на 

движението навътре в теб трябва да става чрез действието на мъжеството, при което 

чрез тежестта на напредването се добива твърд характер; чрез похвалната дейност - 

благородство; чрез прегръщането на умалението - смирение. 

 10. Пречистването, което бива чрез горестта, в която има съкрушение от самия 

себе си, трябва да е скръбно поради тъгуването от злините, стоварили се върху теб 

самия, върху Христа и ближните. - Състрадаването с Христа трябва да е 

страхопочитателно, с боязън от скритите съднини, трудно усетими и все пак истинни, 

каквито са времето денят и часът. - Съчувствието към ближните трябва да е 

призоваващо, с упование във винаги благосклонното попечителство на Отца, Христа и 

благоразположеността на светците. 

 Просветлението става в подобието, при което е налице кръгозорът на първата 

истина, отправен към непостижимите неща, разпрострян над умопостигаемите, 

изчерпващ се в истините на вярата; където е освен това въздействието на любовта, 

отправено към Бога, разгръщащо се над ближните и изчерпващо се в света; и още с 

действието на мъжеството, отправено към нещата, които прославят; разгръщащо се 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Бонавентура 
За тройния път, или огънят на любовта 

22 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

над нещата, свързващи с общността; изчерпващо се при нещата, заслужаващи 

презрение. 

 Усъвършенстването става в благодатността, в която е бдителността, издигаща 

се до химнослов за ползотворността на благодеянията; радостта, избликваща в 

ликуване от драгоценността на даровете; благата воля, възхождаща до любовна 

прегръдка поради щедростта на даряващия. 

 

 § 7. Относно двата начина за съзерцаване на божествените неща 

 

 11. Обърни внимание, че кръгозорът на истината трябва да е отправен към 

непостижимото, а то е тайната на висшата Троица, към която се издигаме 

съзерцавайки, при това двояко: или чрез утвърждаване, или чрез отричане. Първият 

път е положен от Августин, вторият от Дионисий13

 Чрез утвърждението разбираме най-напред, че в Божествеността има едни 

неща, които са общи, други, които са лично свойствени, трети, които са усвоени и са 

като средина между първите и вторите. И тъй, разбери и съзерцавай, ако можеш, 

общото у Бога и виж, че Бог е първата същност, съвършената природа, блаженият 

живот, които имат своето необходимо следствие. - Вгледай се още и виж, ако можеш, 

че Бог е настояща вечност, изпълваща простота, подвижна неподвижност, които също 

имат своето природно следствие и връзка. - След това забележи, че Бог е непристъпна 

светлина [вж. 1Тим. 6:16], неизменен ум, умонепостижим мир, които обхващат не 

само единството на същността, но и съвършената Троица. Светлината от своя страна, 

сякаш раждайки, поражда блясъка, а блясъкът и светлината произвеждат топлината, 

тъй че топлината изхожда и от двете, макар и не като родена от тях. Ако следователно  

Бог наистина е непристъпна светлина, където и блясъкът, и топлината са субстанция и 

ипостас, наистина в Бог има Отец и Син и Дух Свети, които са личните свойствености 

на божествените Лица

. 

14. - Също така умът като начало съдържа и извежда от себе си 

словото, от които се еманира дарът на любовта, което може да се открие при всеки 

пълноценен ум. И тъй, ако Бог е неизменен ум, тогава е очевидно, че в божественото 

битие има първо Hачало, вечно Слово, съвършен Дар, които са личните свойствености 

на божествените Лица15

                                                        
13 Cf. August., De Trinitate, V; Dionys., De myst. theol., 1, 2 sqq. 

. - Мирът от своя страна включва свързаността на 

14 Cf. Isidor., Differentiar., II, 2, 3; Honor. Augustodunens., Elucid., I, 1. Cf. Bonavent., In Hexaem. collat., 13, 
22 et 21, 2. 
15 Cf. August., De Trinitate, XI, 2, 2. 
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множеството, членовете на което не могат да бъдат свързани съвършено, ако не са 

подобни, а те не могат да са подобни, ако двата не произхо ждат от тр етия или пък 

трите един от друг. Hо в Божествеността двете не могат да са от третото по този 

начин: необходимо е  следователно, щом в Божествеността има истинен мир, там да е 

налице първият източник, неговият образ и връзката между тях двамата. 

 12. Hай-сетне в Божествеността има неща, усвоени съобразно троичното 

различаване. - Първите от усвоените са единството, истината, благостта. Единството 

се придава на Отца, защото е източникът; истината на Сина, защото е образът; 

благостта на Светия Дух, защото е връзката16

Hа второ място усвоени са силата, мъдростта и волята: силата се придава към Отца, 

защото е Hачалото; мъдростта към Сина, защото е Словото; волята към Светия Дух, 

защото е Дарът. 

.  

 Третите усвоени са величието, красотата и сладостта: величието се отнася към 

Отца  заради единството и силата. Тъй като величието не е нищо друго  освен 

самостойната и единна сила17. Kрасотата към Сина  заради истината и мъдростта. 

Понеже мъдростта заключава множественост на идеите, но равномерност на истината, 

"а красотата не е нищо друго освен числовата равномерност"18

 13. Hо другото съзерцание, сиреч по пътя на отрицанието, е по-превъзходно, 

понеже, както казва Дионисий, "утвържденията са недообхващащи, а отрицанията са 

истинни"

. Сладостта се отнася 

към Светия Дух  заради волята и благостта. Kъдето висшата благост е свързана с 

волята, там е висшата любов и висшата сладост. - И тъй, в Бога има извикващо 

благоговеен трепет величие, изумителна красота, пораждаща копнежа сладост, и този 

е неговият статус. 

19

                                                        
16 Cf. August., De doctrina christ., 5, 5. Cfr. Bonavent., I. Sent., d. 3, p. 1, dub. 3 et 4; Breviloq., 1, 6; In 
Hexaem. collat., 21, 4 sqq. 

, защото, макар наглед да казват по-малко, те казват повече. По този начин 

отправянето става чрез отричането на всички неща, тъй че редът на техните отрицания 

обхваща всичко, започвайки от най-низшите чак до най-висшите, включвайки и най-

възвишените утвърждения, поради което се казва: Бог не е нищо сетивно, а е 

свръхсетивен; не е нещо, дадено в представата, нито умопостижимо, нито 

съществуващо, а е свръх всичко това. И тогава кръгозорът на истината се възвисява 

над мрака на ума, и се издига по-високо, и се спуска по-дълбоко към онова, което 

17 Cf. August., Ennarat. In Ps. 131, 17, 27. 
18 Cf. August., De musica, VI, 13, 38. 
19 De. caelesti hier, 2, 3. 
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надхвърля него и всичко сътворено. Този е най-благородният способ на въздигането, 

който с това, че е съвършен, превъзхожда другия, както съвършенството превъзхожда 

просветлението и както отрицанието превъзхожда утвърждението. Този начин на 

извисяване е толкова по-енергичен, колкото по-дълбинна е издигащата сила; толкова 

по-плодоносен, колкото по-непосредствено е чувството. Затова усърдстването в него е 

твърде ползотворно. 

 14. Обърни внимание, че в първата йерархия Истината бива призовавана чрез 

въздишки и молитви, и така е отредено за Ангелите; домогвана чрез благодарене и 

обърнатост, както е при Архангелите; възвестявана чрез пример и проповед, както е 

отредено на Hачалата. - Във втората йерархия Истината бива наближавана чрез 

приютяване и съединяване, отредено за Властите; досягана чрез ревност и 

подражание, както е при Силите; приобщавана чрез самопрезрение и умъртвление, 

както е при Господствата. - В третата йерархия Истината и преклонно почитана чрез 

свето служение и възхвала, което е отредено за Престолите; удивено възприемана чрез 

възхождане и съзерцание, както е при Херувимите; любовно обземана чрез целувка и 

услада, както е при Серафимите. А ти внимателно усвоявай казаното, защото в него е 

изворът на живота. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

превод от латински език: Георги Каприев 
 

Преводът е осъществен по:  
S. Bonaventurae Opera Omnia tomus VIII, Quaracchi, 1898, pp. 3-18. 

De Triplici Via, alias Incendium amoris 
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