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Wstęp 
W Średniowieczu, dominowało rozumienie Przebłagania zaproponowane przez Orygenesa i 
znane jako “teoria okupu dla diabła”. Rozważaniom związanym z tą doktryną poświęcano dotąd 
bardzo mało czasu w związku z tym, że kwestiami, którymi głównie zajmował sie Kościół przez 
pierwsze cztery wieki były te dotyczące Osoby Chrystusa. Anzelm był tym, który podważył/rzucił 
wyzwanie tradycyjnemu nauczaniu i wprowadził bardziej “Pawłową” doktrynę, Stało się ona 
później podstawą ewangelicznego i Reformowanego myślenia.  

Czas, który nazywamy Wiekami Średnimi lub Średniowieczem datuje się od Upadku Rzymu w 
476 po Chr. lub od Grzegorza 1 (590-604 po Chr.) do czternastego wieku, do początku 
Reformacji. Był to okres historyczny,  w którym Kościół Rzymskokatolicki był świadkiem wzrostu 
swojej religijnej i politycznej potęgi; w tym czasie uformowane zostały główne dogmaty 
rzymskokatolickie.       

Historyczny przegląd Średniowiecza.  

1 Grzegorz Wielki 590-604. Jeden z “głównych architektów systemu papieskiego.” 
Prawdopodobnie był jednym z największych i najbardziej wyróżniających się papieży. 

2 Chrystianizacja Brytanii. Do trzeciego wieku, ewangelia wywarła bardzo duży wpływ na 
Brytanię.  W roku 597 Augustyn (znany jako św. Augustyn) ustanowił Rzymski Katolicyzm w 
Canterbury w Anglii.  

3. Rozwój zakonów. Chrześcijański ascetyzm narodził się w Egipcie w 251 r., reguły zakonne 
zostały ustanowione w 3 i 4 wieku. Począwszy od 5 wieku, Monastycyzm (Ruch Zakonny) stał 
się bardziej uporządkowany i wzrosła jego popularność.    

4. Pojawienie się Islamu – 570. Założony przez Modhammada z Mekki. Religia będąca 
mieszaniną Judaizmu, Chrześcijaństwa i Zoroastrastrianizmu. Islam stał się największym 
przeciwnikiem Chrześcijaństwa.  

5. Papieże Hadrian 11 (867-872) oraz Jan VII (872-882) rościli sobie prawo do wpływania na 
sprawy polityczne a nawet do dysponowania i „zarządzania” koroną imperium. W czasie od 
Grzegorza VII do Bonifacego VIII (1073-1294) papiestwo osiągnęło swoje wyżyny. Kościół 
zaczął nabywać bogactwo, posiadłości oraz ziemie. Papieże twierdzili, że mają prawo działać 
niezależnie i bez kontroli jakiejkolwiek władzy świeckiej. Papież Hildebrand w roku 1075 
podporządkował sobie Cesarza Henryka IV.  

6. Wyprawy Krzyżowe 1095-1270. Tureccy muzułmanie zdobyli Jerozolimę i stali się 
zagrożeniem dla chrześcijańskich pielgrzymów. Osiem wypraw miało na celu odbicie Jerozolimy 
i zniszczenie arabskich muzułmanów. Skończyło się niepowodzeniem.  

7. Doktryna Rzymskokatolicka w Średniowieczu.  
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i) Roszczenia papieży: papieże weszli na scenę polityczną z zamiarem poniżenia Królów. 
ii) Wieczerza Pańska. Koncepcja ofiary pojawiła się wcześnie (2 wiek), „Rzeczywista Obecność” 
stała się w roku 831 doktryną znaną jako Transsubstancjacja.  
iii) Czyściec (Augustyn) stał się akceptowalną doktryną w 1439 r.  
iv) Modlitwy za zmarłych i świętych; uznane w 787 r.  
v) Adoracja Maryji: w 431 r. Sobór w Efezie ogłosił Marię jako „Theotokos” (Matka Boga). Pod 
koniec 6 wieku Marii zaczęto składać cześć i modlitwy.  
vi) SPOWIEDŹ USZNA: modlitwy z wyznaniem grzechów przed księdzem stały się powszechne 
w 5 wieku; od 763 zostały nakazane.  
vii) Kapłaństwo: „ołtarz” wymagał istnienia urzędu kapłana, który stał się bardzo wpływowy 
dzięki boskiej mocy i specjalnej łasce.  
viii) Oddawanie czci obrazom: na początku 7 wieku wprowadzono do kościołów obrazy i 
podobieństwa ale nie miały być one obiektem czci. Od 8 wieku ludzie już ofiarowali modlitwy i 
oddawali cześć obrazom, działo się to  w otoczce przesądów i nieświadomości.  
  
8. Grupy religijne istniejące poza Kościołem Rzym-Kat. W 7 wieku „sekta” znana jako 
Paulicjanie; w 10 wieku Bogomili (bogomiłowie lub bogomilcy) w Bułgarii i Bośni. Później 
Katarzy („Czyści”) ascetyczni Chrześcijanie z dużym szacunkiem dla Pisma Św. W 12 wieku – 
Niderlandy – Beginki i Begardzi – ludzie modlący się. W 12-13 w. popularni stali Albigensi i 
Waldensi. Wszystkie te grupy przeciwstawiały się Kościołowi Rzymskiemu.  

1. Anzelm (1033-1109)  

W 1056 Anzelm został mnichem w Normandii (miejscowość Bec, Francja), gdzie też od 1063 
roku pełnił obowiązki przeora. Stając się znanym teologiem znany był  z tego, że posiadał bystry 
umysł. Znany był także jako człowiek, którego modlitwy płonęły wraz z wiarą pełną pasji.  

Anzelm był duchowym człowiekiem, czego dowodem jest jego znane stwierdzenie, “Nie szukam 
zrozumienia, aby dzięki niemu uwierzyć, ale wierzę, aby zrozumieć; bo wierzę także, że dopóki 
nie uwierzę to nie zrozumiem”. Anzelm chciał wierzyć „wiarą” ale także chciał ją rozumieć.     

Jednym z głównych dzieł Anzelma było „Monologion”, którego oryginalny tytuł to: „Przykład 
Rozważań o Racjonalności Wiary”. Zawarł w nim dowody na istnienie Boga oparte na 
moralności i Inteligentnym Projekcie wszechświata. Ten Projekt wymaga istnienia Boskiej Istoty 
jako Stwórcy wszystkich rzeczy. Sformułował Ontologiczny Dowód Istnienia Boga: już samo 
myślenie o Bogu wskazuje, że Bóg musi istnieć.  

Ze wszystkich jego dzieł, najbardziej popularnym i sławnym wkładem do debaty teologicznej 
jego czasów jest „Cur Deus Homo?” (Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?). 

2.  Orygenes i teoria okupu dla diabła (teoria Rekapitulacji) 

Orygenes (185-254) nauczał, że przez grzech Adama, człowiek stał się niewolnikiem diabła. 
Bóg, w Swojej łaskawości chciał uwolnić ludzkość, ale nie był w stanie z powodów roszczeń 
diabła, które Bóg uważał za słuszne.  W efekcie tego, aby oddalić roszczenia szatana, należało 
zapłacić okup w postaci „wartościowej osoby”, co do której szatan nie mógłby mieć żadnego 
prawa – taką osobą jest ktoś bez grzechu. Dla Orygenesa, krzyż był przekazaniem Człowieka 
Chrystusa Jezusa diabłu jako przynętę. Diabeł „wziął przynętę”, potraktował ją jako swoją 
prawowitą własność aż do momentu,  gdy okazało się że został złapany na ukryty haczyk, 
którym jest Boskość Chrystusa. Bo gdy szatan „brał” Chrystusa, brał tego, który jako Jedyny 
spośród ludzi nie był pod jego autorytetem. I wtedy, gdy szatan złamał zasady sprawiedliwości, 
sprawiedliwym okazało się pozbawienie go władzy nad tymi, których trzymał  w niewoli.  
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3. Nauczanie Anzelma o Przebłaganiu  

Początkowo Anzelm nie zamierzał napisać książki o Przebłaganiu ale raczej o Wcieleniu („Cur 
Deus Homo?” „Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?”). Dla Anzelma, powodem dla którego Bóg 
stał się człowiekiem było to, aby umarł za grzechy ludzi. Jego doktryna o Przebłaganiu zostało 
stworzona jako argument, który wykazywał konieczność Wcielenia.  

W swoim dziele Anzelm prezentuje wywód logiczny oparty na trzech głównych zasadach:  
i) Bez Chrystusa zbawienie nie jest możliwe; 
ii) Ludzkość potrzebuje zbawienia; 
iii) Zbawienie może się dokonać tylko przez Boga-Człowieka. 

W „Cur Deus Homo?”, Anzelm odpowiada na pytania, nad którymi zastanawiano się w czasach, 
w których żył; niektóre z nich to: „Czy dla Boga zbawienie człowieka jakimś zwykłym czynem 
wynikającym z Jego  wszechmocy (omnipotencji) nie mogło być tak łatwe, jak stworzenie 
wszechświata?”, „Czy nie mógł On, który jest miłosiernym Bogiem, po prostu wybaczyć ludzki 
grzech, bez domagania się zadośćuczynienia?”; „Jeśli potrzebny był Pośrednik, to dlaczego 
wybrał On do dzieła pośrednictwa Swojego Jednorodzonego Syna a nie jakąś inną istotę 
rozumną/racjonalną?   
  
Fundamentalnymi kwestiami w myśli Anzelma są jego rozumienie grzechu oraz sprawiedliwości. 
Jego definicja grzechu: „Grzech jest niczym innym niż obrażaniem Boga, jest nieoddawaniem 
Bogu tego, co Mu się należy.” Grzech jest, dla Anzelma, nieuhonorowaniem, obrażeniem Boga, 
zaprzeczeniem chwały, która słusznie należy się Bogu. W poglądzie Anzelma zwraca uwagę 
zwłaszcza to, że grzech jest obrazą skierowaną przeciwko osobie (tzn. Bogu) a nie jedynie 
złamaniem pewnej zasady. Grzesznik musi przywrócić oddawanie czci i szacunku Bogu oraz 
dokonać zadośćuczynienia przez odpłacenie Bogu czymś, co będzie Jemu miłe.  

Odpłata i odszkodowanie stanowią zadośćuczynienie, które należy się Bogu z powodu grzechu 
człowieka. Gdyby Bóg, kierowany Swoją miłością i miłosierdziem miał po prostu pomijać grzech, 
byłoby to aktem niesprawiedliwości. Boża sprawiedliwość wymaga, aby za grzechy zostało 
złożone zadośćuczynienie. Aby być w zgodzie ze Swoją doskonałą sprawiedliwością, Bóg nie 
może tak po prostu przeoczyć grzech albo oddalić go Swoją miłością. Anzelm twierdził, że z 
powodu naszego grzechu, musimy albo złożyć Bogu zadośćuczynienie albo musimy odebrać 
karę za grzechy. Gdybyśmy mieli zostać ukarani, to wszyscy zostalibyśmy zniszczeni w piekle. 
Jakie więc złożyć Bogu zadośćuczynienie, aby mógł On nam przebaczyć?  

To zadośćuczynienie Bogu na konto (w sensie: w zastępstwie) ludzkich grzechów, jest dla 
Anzelma samym sednem (istotą) Przebłagania. Anzelm argumentuje, że człowiek jest winny 
zadośćuczynienie Bogu sprawiedliwemu a nie diabłu, ponieważ to właśnie Bogu ujmuje 
człowiek cześć, to Boga obraża człowiek swoimi grzechami. Stąd Bóg jest obiektem 
Przebłagania a nie diabeł.   

Anzelm argumentuje, że ponieważ to człowiek zgrzeszył, to i człowiek musi złożyć 
zadośćuczynienie. Jednakże w pełni zadośćuczynić może tylko Bóg, stąd pojawiła się potrzeba 
Boga-Człowieka, który może zapewnić takie pełne zadośćuczynienie. Odpowiedzią na tą 
potrzebę jest jedynie Chrystus. Jego śmierć, ponieważ jest Bogiem, czyni Jego 
zadośćuczynienie nieskończonym, i poprzez to może przynieść pożytek wszystkim 
grzesznikom. Jest to dziełem Bożego miłosierdzia.  

Sprawiedliwość wymaga, aby Ojciec wynagrodził taki czyn, jak śmierć Chrystusa. Ale Chrystus 
nie potrzebuje wynagrodzenia, jako że jest samym Synem Boga posiadającym nieskończoną 
chwałę, tak więc przekazuje On tą chwałę tym, za których umarł. Nagrodą jest wybaczenie 
grzechów oraz przyszłe błogosławieństwo.  

!  3



Według Anzelma, Przebłaganie wymaga Wcielenia. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Z 
powodu konieczności zadośćuczynienia Bogu w zastępstwie człowieka. Bez Przebłagania nie 
ma powodu, dla którego Chrystus miałby stać się człowiekiem.  

Anzelm zbliżył się do biblijnego zrozumienia Przebłagania, jak zostało ono przedstawione  w 
Listach apostoła Pawła. Pokazał obiektywną, skierowaną na Bogu naturę Przebłagania. 
Wskazał, że krzyż został ustanowiony aby zająć się kwestiami tyczącymi wzajemnych relacji  
wewnątrz Bóstwa, mianowicie obrazą boskiego Prawa oraz obrazą samego Boga. Był to jego 
znaczący wkład w teologii.  
Anzelm całkowicie odrzucił teorię ‘Okupu dla diabła.” Uczynił przebłaganie racjonalnym , 
zdolnym do pojęcia rozumem.  

PODSUMOWANIE 

Mimo wszystko Przebłaganie w rozumieniu Anzlema nie jest wolne od pewnych błędów.  

i)  Jego teoria ZADOŚĆUCZYNIENIA wydaje się odzwierciedlać Rzymskokatolicka koncepcję 
pokuty zastosowaną do Osoby Chrystusa. Ofiarę Chrystusa postrzega on NIE jako cierpienie za 
karę za grzechy w formie zwycięskiej ofiary ALE  raczej przedstawia Anzelm śmierć Chrystusa 
jako „wygranie” (zdobycie) od Boga zasługi celem zrekompensowania braku takiej zasługi u 
ludzkości. Innymi słowy, zasługa zdobyta przez Chrystusa staje się dostępna dla grzeszników. 
Jednak Anzelm nie mówi, w jaki sposób ta zasługa następnie przekazywana ludziom.  
Anzelm miał biblijne rozumienie łaski. Pomimo tego, jego nauczanie wydaje się niebezpiecznie 
popierać i utwierdzać rzymskokatolicki pogląd o zbawieniu przez wiarę i uczynki (zasługi). 

ii)  Nie znajdujemy u Anzelma podkreślenia, że posłuszeństwo Prawu widoczne w życiu 
Chrystusa jest także częścią Przebłagania. Reformatorzy mówili o “aktywnym” i “Pasywnym” 
posłuszeństwie Chrystusa w odniesieniu do Przebłagania. Jego “aktywnym posłuszeństwem” 
było posłuszeństwo i życie w zgodzie z Prawem (Zakonem) – bez którego Jego śmierć nie 
miałaby żadnej wartości. Natomiast terminem „pasywne posłuszeństwo” określa się śmierć 
Chrystusa.  

iii)  Nie znajdujemy w jego pismach nawet wzmianki o duchowej jedności Chrystusa i 
wierzących przez wiarę. Pomiomo tego, że sam Anzelm był osobą o wielkiej pasji, to jego 
doktryna jest jedynie logiczna, „sztywna” i bardzo formalna. Postrzega on Przebłaganie jako 
prawniczą transakcję wyzbytą emocjonalnego doświadczenia (uczucia) jakie przeżywa 
grzesznik, któremu Bóg wybacza i który wstępuje w duchową jedność z Bogiem w Chrystusie.  

Anzelm w pewnym sensie asystował piętnastowiecznym Reformatorom, gdy dochodzili oni do 
bardziej bibijnego, Pawłowego rozumienia nauki o Przebłaganiu i łaczyli to z właściwym 
rozumieniem zbawienia z łaski i tylko przez wiarę.  

Anzelm przedstawiał obiektywne rozumienie Przebłagania wykazując, że śmierć Chrystusa była 
działaniem Boga i dokonała się dla Boga. Anzelm wykazał, że Bóg może wybaczyć grzechy 
tylko przez zadośćuczynienie oferowane w Chrystusie oraz że to przebaczenie działa jedynie 
przez Boże działanie złożenia ofiary. Anzelm pokazał, że podczas gdy Bóg jest miłością, Jego 
sprawiedliwość nie może pozwolić, aby jakikolwiek grzech został zignorowany oraz że Boże 
miłosierdzie i sprawiedliwość można pogodzić. Anzelm pokazał także, dlaczego Chrystus stał 
się człowiekiem, a czyniąc to połączył Wcielenie z Krzyżem dowodząc, że pierwsze wymagało 
drugiego.  

Wykładowca: Richard Lee 
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