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ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПОКАЯНИЕТО КАТО ТАЙНСТВО 

 

 Следва да разгледаме тайнството покаяние. Във връзка с това най-напред трябва 

да се спрем на самото покаяние; сетне на резултата от него; после на частите му; след 

това на приемащите това тайнство; след което също на властта на служителите; накрая 

на тържествения обряд при това тайнство. 

 По отношение на първото следва да разгледаме две неща: покаянието като 

тайнство и покаянието като добродетел. 

 Относно първото се задават десет въпроса: 

 Първо, дали покаянието е тайнство. 

 Второ, за собствената му материя. 

 Трето, за формулата му. 

 Четвърто, дали за това тайнство се изисква възлагане на ръцете. 

 Пето, дали това тайнство е необходимо за спасението. 

 Шесто, за реда му спрямо останалите тайнства. 

 Седмо, за установяването му. 

 Осмо, за продължителността му. 

 Девето, за непрекъснатостта му. 

 Десето, дали може да се повтаря. 

 

 

 

Раздел 1. Дали покаянието е тайнство1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че покаянието не е тайнство. 

 1. Наистина, по думите на Григорий, приведени в „Декрета”2

                                                 
1 Cf. S. th., III q.65 a.1; Sent., IV d.14 q.1 a.1; d.22 q.2 a.1. 

, „тайнства са 

кръщението, миросването, тялото и кръвта Христови: които са наречени тайнства, 

понеже под покривалото на телесни неща скрито действува за спасението ни 

божествената сила”. Но това не се случва при покаянието: понеже не се прилагат 

2 Cf. Isidorus Hispalensis, Etymologiae, VI 19; Gratianus, Decretum, I q.1 cn.84. 
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някакви телесни неща, под които да действува за спасението ни божествената сила. 

Следователно покаянието не е тайнство. 

 2. Освен това църковните тайнства се извършват от Христовите служители: 

съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 4:1: „Нека всякой човек ни 

счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии.” Ала покаянието не се 

извършва от Христовите служители, ами се внушава вътрешно на човеците от Бога: 

съгласно реченото у Иеремия, 31:19: „Когато бях обърнат, аз се каех.” Следователно 

покаянието, както изглежда, не е тайнство. 

 3. Освен това при тайнствата, за които стана дума по-горе, има нещо, което е 

„само тайнство”, друго, което е „реалност и тайнство”, и трето, което е „само 

реалност”: както проличава от предходното. Но нищо такова не се открива при 

покаянието. Следователно покаянието не е тайнство. 

 

 Противно на това е обаче, че както кръщението се прилага за пречистване от 

греха, така и покаянието: поради което в Деяния на апостолите, 8:22, Петър се обръща 

към Симон с думите: „Покай се за това си зломислие.” Ала кръщението е тайнство, 

както беше казано по-горе. Следователно на същото основание тайнство е и 

покаянието. 

 

 Отговарям с думите, че според Григорий на същото място „тайнството се 

състои в някакво отслужване, когато нещо се върши така, че го възприемаме като знак 

за онова, което следва да бъде възприето като свято”. Очевидно е обаче, че при 

покаянието се постъпва така, щото бива обозначено нещо свято, както откъм каещия се 

грешник, така и откъм опрощаващия греха свещенослужител: защото чрез стореното и 

изреченото от него каещият се грешник дава знак за това, дето сърцето му е отстъпило 

от греха; и по същия начин чрез стореното и изреченото от него спрямо каещия се 

свещенослужителят дава знак за делото на опрощаващия греха Бог. Откъдето се вижда 

ясно, че вършеното в Църквата покаяние е тайнство. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че под названието 

„сетивни неща” в широкия смисъл се разбират и самите външни сетивни действия, 

които в това тайнство са същото, каквото е водата при кръщението и мирото при 

миропомазването. Трябва да се отбележи обаче, че при тайнствата, в която се принася 

превъзходна благодат, надхвърляща изцяло способността на човешкото действие, се 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXIV. За покаянието като тайнство 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

прилага някаква външна телесна материя: например при кръщението, където напълно 

се опрощават греховете както с оглед на провинението, така и с оглед на наказанието; 

или при миропомазването, където се дава пълнотата на Светия Дух; или при 

елеосвещението, където се придава съвършеното духовно здраве, произлизащо от 

силата на Христа като от някакво външно начало. Ето защо, ако при въпросните 

тайнства има човешки действия, те не са по същността си материя на съответните 

тайнства, ами по-скоро разполагат към тях.  А при тайнствата, чийто резултат 

съответствува на човешките действия, самите сетивни човешки действия са на мястото 

на материята: както е при покаянието и брака. Също както при лечението на тялото 

едни неща се прилагат външно, например мазилата и хаповете; а други са действия на 

самите лекувани люде, например някакви упражнения. 

 На второто трябва да се отговори, че при тайнствата, които имат телесна 

материя, тя трябва да бъде приложена от църковния служител, действуващ от името на 

Христа, за да проличи, че превъзходната сила, действуваща във въпросното тайнство, е 

от Христа. В тайнството покаяние пък, както беше казано, за материя служат 

човешките действия, произлизащи от вътрешно внушение. Затова материята се прилага 

не от служителя, ами от действуващия вътре в нас Бог: а свещенослужителят допълва 

тайнството, опрощавайки каещия се. 

 На третото пък следва да се отвърне, че и при покаянието има нещо, което е 

само тайнство, именно действието както на каещия се грешник, така и на опрощаващия 

го свещенослужител. Реалност и тайнство е вътрешното покаяние на грешника. Само 

реалност, а не тайнство е опрощаването на греха. Първото от които, взето в цялостта 

си, е причина за второто; а първото и второто са причина за третото. 

 

 

Раздел 2. Дали греховете са собствената материя на това 

тайнство3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че греховете не са собствената 

материя на това тайнство. 

 1. Наистина, при другите тайнства материята бива осветена чрез някакви думи и, 

бидейки осветена, предизвиква резултата от съответното тайнство. Ала греховете не 

                                                 
3 Cf. S. th., III q.90 a.1 ad 3. 
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могат да бъдат осветени: понеже те противостоят на резултата от тайнството, който е 

опрощаващата греховете благодат. Следователно греховете не са собствената материя 

на това тайнство. 

 2. Освен това в книгата си „За покаянието”4

 3. Освен това има първороден грях, има смъртен, а има и простим такъв. Само че 

тайнството покаяние не е насочено срещу първородния грях, снеман чрез кръщението

 Августин заявява: „Не може да 

започне нов живот онзи, който не се е покаял за стария си.” Ала със стария живот са 

свързани не само прегрешенията, ами и наказанията в настоящия ни живот. 

Следователно не греховете са собствената материя на покаянието. 

5

 

; 

не и срещу простимия, който се снема чрез удряне на гърдите, поръсване със светена 

вода и други подобни. Следователно греховете не са собствената материя на 

покаянието. 

 Противно на това е обаче казаното от апостола във Второто послание до 

коринтяните, 12:21: „Не са се покаяли за нечистотата, блудството и разпътството, що са 

вършили.” 

 

 Отговарям с думите, че има два вида материя, непосредствена и по-отдалечена: 

така непосредствена материя на статуята е металът, а по-отдалечена такава е водата. 

Беше казано обаче, че непосредствена материя на това тайнство са действията на 

каещия се: а тяхна материя са греховете, заради които страда, които изповядва и за 

които принася удовлетворение. Откъдето излиза, че по-отдалечена материя са 

греховете, към които следва не да се стремим, ами да ги възненавидим и да ги 

унищожим. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че този аргумент се 

отнася до непосредствената материя на тайнството. 

 На второто трябва да се отговори, че за стария и смъртен живот се покайваме 

не поради наказанието, ами поради свързаното с него провинение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че в някакъв смисъл покаянието е за 

всеки род грехове, макар и не по един и същ начин. За действителния смъртен грях се 

                                                 
4 Serm. ad popul., CCCLI 2. 
5 В използуваното от нас издание е пропуснат следният пасаж: „не и срещу смъртния, който се снема 
чрез изповедта на грешника”. 
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покайваме в собствения и изначален смисъл: в собствения, тъй като собствено се 

покайваме за сторени по наша воля неща; в изначалния, тъй като това тайнство е 

установено именно за заличаване на смъртния грях. За простимите грехове пък се 

покайваме в собствения смисъл, доколкото те са извършени по наша воля: само дето 

това тайнство не е изначално установено заради тях. Що се отнася до първородния 

грях, покаянието не е изначално за него, тъй като срещу този грях е установено не това 

тайнство, ами по-скоро кръщението; и то не се отнася собствено до него, тъй като 

първородният грях не е сторен по наша воля; освен в смисъла, в който волята на Адама 

се смята за наша, съгласно израза на апостола в Посланието до римляните, 5:12: „В него 

всички съгрешиха.” При все това, ако схващаме покаянието разширително, като 

отричане от всичко сторено в миналото, то може да бъде отнесено и към първородния 

грях: както твърди и Августин на споменатото място в „За покаянието”. 

 

 

Раздел 3. Дали тази е формулата на това тайнство: „Развързвам 

те”6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че формулата на това тайнство не 

е: „Развързвам те.” 

 1. Наистина, формулите на тайнствата се определят от Христовото установление 

и църковната употреба. Но никъде не е писано Христос да е установил тази формула. 

Нито пък тя се употребява навсякъде: нещо повече, понякога, например в първия час, 

повечерие и на Бъдни вечер развързващият не прибягва до изявителното наклонение и 

не казва: „Развързвам те”, ами по-скоро се моли: „Да се смили над вас всемогъщият 

Бог”, или: „Да ви развърже всемогъщият Бог.” Следователно не тази е формулата на 

това тайнство: „Развързвам те.” 

 2. Освен това папа Лъв7

 3. Освен това да развържеш от греха ще рече да го опростиш. Само че „греха 

опрощава единствен Бог, който единствен пречиства и вътрешно от греха”, както 

 твърди: „Божията милост може да бъде придобита 

единствено чрез молитвите на свещенослужителите.” Става дума за Божията милост 

спрямо каещите се. Следователно формулата на това тайнство трябва да бъде под вида 

на молитва. 

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.22 q.2 a.1; Op. 22 De formula absolutionis, 1. 
7 Ep. CVIII 2. 
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отбелязва Августин в коментара си върху Иоана.8

 4. Освен това, както Господ е дал на учениците си властта да развързват от 

греховете, така им е дал и властта да лекуват болестите, именно „да властвуват над 

бесовете и да лекуват болестите”, както е речено у Матея, 10:1, и у Лука, 9:1. Но като 

лекуват болните, апостолите не казват: „Аз те лекувам”, ами: „Иисус Христос те 

изцeрява” (Деян., 9:34). Следователно, както изглежда, свещениците, притежаващи 

предадената от Христа на апостолите власт, трябва да прибягват не до словесната 

формула: „Аз те развързвам”, ами до следната: „Христос те развързва.” 

 Излиза, следователно, че единствен 

Бог развързва от греха. Следователно свещенослужителят не бива да казва: „Развързвам 

те”, също както не бива да казва и: „Аз ти прощавам греховете.” 

 5. Освен това някои, които използуват тази формула, я обясняват така: 

„Развързвам те ще рече, че те обявявам за развързан.” Само че свещенослужителят не 

може да стори дори това, ако то не му бъде откровено от Бога. Затова, както четем у 

Матея, 16:19, на Петър е речено: „Каквото развържеш на земята”, и т.н., ала малко 

преди това му се казва: „Блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти 

откри това, а Моят Отец, Който е на небето.” Оказва се, следователно, че 

свещенослужител, комуто не е откровено, самонадеяно заявява: „Развързвам те”, дори 

ако поясни: „сиреч те обявявам за развързан.” 

 

 Противно на това е обаче, че както Господ рекъл на учениците си у Матея, 

28:19: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате”, така рекъл и на Петра пак 

там, 16:9: „Каквото развържеш.” Ала свещеникът, опирайки се на авторитета на онези 

слова, казва: „Кръщавам те.” Следователно по силата на същия авторитет трябва да 

произнася при това тайнство: „Развързвам те.” 

 

 Отговарям с думите, че във всяко нещо съвършенството се отрежда на формата. 

По-горе обаче беше казано, че това тайнство се извършва собствено чрез действия на 

свещенослужителя. Затова извършваното от каещия се, сиреч думите или действията 

му, са един вид материя за въпросното тайнство: а извършваното от свещенослужителя 

представлява формата. Но тъй като тайнствата на новия закон „вършат това, което 

изобразяват”, както беше казано по-горе, формулата на тайнството трябва да 

обозначава онова, което се върши при него съответно на неговата материя. Затова 

                                                 
8 Cf. Petrus Lombardus, Sent., IV d.18 c.5. 
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формулата на кръщението е: „Кръщавам те”, а формулата на миропомазването е: 

„Белязвам те със знака на кръста, помазвам те с мирото на спасението”, тъй като тези 

тайнства се извършват при употребата на материята. При тайнството причастяване пък, 

което се състои в самото освещаване на материята, се изразява истината на 

освещаването, като се казва: „Това е Моето тяло.” А това тайнство, именно на 

покаянието, не се състои в освещаването на някаква материя, не се състои и в 

употребата на осветена такава: ами по-скоро в отстраняването на дадена материя, 

именно на греха, доколкото греховете се смятат за материя на покаянието, както се 

вижда от казаното по-горе. Това именно отстраняване обозначава свещенослужителят, 

като казва: „Развързвам те”: понеже греховете са един вид окови, съгласно реченото в 

Притчи Соломонови, 5:22: „Беззаконника хващат собствените негови беззакония, и 

връзките на греха му го държат.” Затова е ясно, че най-подобаваща е тъкмо формулата: 

„Развързвам те.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тази формула е 

заимствувана от думите, с които у Матея, 16:19, Христос се обръща към Петър: 

„Каквото развържеш на земята”, и т.н. Тази именно форма използува Църквата при 

тайнството развързване. Ала такива развързвания, сторени публично, не са тайнство: 

ами представляват молитви за опрощаване на простимите грехове. Затова при 

тайнството развързване не е достатъчно да се каже: „Да се смили над тебе всемогъщият 

Бог” или „Да те развърже и ти прости Бог”: понеже чрез тези думи свещенослужителят 

не обозначава станалото развързване, ами моли то да стане. Такава молитва се казва 

обаче преди тайнството развързване, за да не бъде възпрепятствуван резултатът от него 

откъм каещия се, чиито действия представляват материята при това тайнство, но не и 

при кръщението или миропомазването. 

 На второто трябва да се отвърне, че думите на папа Лъв трябва да се разбират 

като отнасящи се до предхождащата развързването молитва. Което не означава, че 

свещенослужителят не развързва. 

 На третото следва да се отговори, че единствен Бог има авторитета и да 

развърже от греха, и да опрости греховете. Свещениците правят и едното, и другото 

като негови служители: доколкото именно думите на свещенослужителя действуват 

инструментално при това тайнство, както и при другите; понеже божествената сила е 

тази, която действува вътрешно във всички знаци на тайнството, били те неща или 

думи, както става ясно от казаното по-горе. Затова Господ изрича и едното, и другото: у 
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Матея, 16:19, казва на Петър: „Каквото развържеш на земята”, и т.н.; а у Иоана, 20:23, 

казва на учениците: „На които простите греховете, тям ще се простят.” И все пак 

свещенослужителите казват по-скоро: „Развързвам те”, нежели: „Прощавам ти 

греховете”, тъй като това повече съответствува на думите, изречени от Господа, когато 

показва силата на ключовете, чрез които свещениците развързват. А тъй като 

свещеникът развързва като служител, то подобаващо е да се прибавя и нещо, отнасящо 

се до първия, именно Божия авторитет, като се казва: „Развързвам те в името на Отца и 

Сина и Светия Дух”, или: „по силата на Христовото страдание”, или пък: „с Божия 

авторитет”, както пояснява Дионисий в тринадесета глава на „За небесната иерархия”.9

 На четвъртото трябва да се отговори, че на апостолите не е дадена властта 

сами да лекуват болните, ами последните биват излекувани по тяхна молба. Тям е 

предоставена обаче властта да действуват инструментално или служебно при 

тайнствата. Затова те са в състояние да изразят действието си по-скоро чрез изричането 

формулите на тайнствата, нежели чрез лекуването на болните. Прочее, тези формули не 

винаги се изричат като молитва, ами понякога са изказани изявително или заповедно: 

например в Деяния на апостолите, 3:6, четем, че Петър се обръща към хромия така: 

„Каквото имам, това ти давам: в името на Иисуса Христа стани и ходи.” 

 

Ала тъй като, за разлика от кръщението, това не е определено от думите на Христа, 

тази добавка е предоставена на преценката на свещенослужителя. 

 На петото пък следва да се отвърне, че обяснението: „Развързвам те ще рече, 

че те обявявам за развързан”, е донякъде вярно, само че не напълно. Защото тайнствата 

на новия закон не само обозначават, ами и „правят това, което обозначават”. Ето защо, 

както свещенослужителят, кръщавайки някого, не само обозначава, ами показва чрез 

думи и дела, че въпросният човек е вътрешно умит, и то не само знаково, ами и 

действително; така с думите „Развързвам те” той показва, че човекът е развързан не 

само знаково, ами и действително. И за това се говори не като за нещо несигурно. 

Понеже както другите тайнства имат сами по себе си сигурен резултат по силата на 

Христовото страдание, макар той да може да бъде възпрепятствуван откъм приемащия 

ги, така е и при това тайнство. Затова Августин10

                                                 
9 Cael. hier., XIII 4. 

 отбелязва: „Не е срамно и не е 

затруднително съпрузите да се помирят след стореното и пречистено прелюбодеяние, 

щом чрез ключовете на небесното царство несъмнено биват опростени греховете.” 

Затова свещенослужителят няма нужда от специално откровение: ами е достатъчно 

10 De adult. coniug., II 9. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXIV. За покаянието като тайнство 

9 

 

http://philosophymedieval.org/  

общото откровение на вярата, чрез което се опрощават греховете. Ето защо и се казва, 

че на Петра била откровена вярата. Така или иначе, по-съвършено би било следното 

пояснение: „Развързвам те ще рече, че ти предоставям тайнството развързване.” 

 

 

Раздел 4. Дали възлагането на ръце от страна на свещенослужителя 

се изисква за това тайнство11

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че възлагането на ръце от 

страна на свещенослужителя се изисква за това тайнство. 

 1. Наистина, у Марка, 16:18, е речено: „На болни ще възложат ръце, и те ще 

бъдат здрави.” Ала духовно болни са грешниците, които чрез това тайнство придобиват 

здраве. Следователно при него трябва да бъдат възложени ръце. 

 2. Освен това при тайнството покаяние човек си възвръща изгубения Свети Дух: 

поради което от името на каещия се в Псалома, 50:14, се казва: „Върни ми радостта на 

Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.” Ала Светият Дух се дава чрез възлагане 

на ръце: понеже в Деяния на апостолите, 8:17, четем, че „възлагаха върху им ръце, и те 

приемаха Духа Светаго”; а у Матея, 19:13, е речено, че „доведоха при Господа деца, за 

да възложи върху им ръце”. Следователно при това тайнство трябва да бъдат 

възложени ръце. 

 3. Освен това думите на свещенослужителя при това тайнство не са по-

въздействуващи, отколкото при другите тайнства. Ала при другите тайнства думите на 

служителя не са достатъчни, ами трябва да се извърши и някакво действие: както 

например при кръщението заедно с думите на свещеника: „Кръщавам те”, се сторва и 

телесното умиване. Следователно заедно с думите на свещеника: „Развързвам те”, е 

редно да се извърши и някакво действие спрямо каещия се, именно да се възложат над 

него ръце. 

 

 Противно на това е обаче, че когато Господ се обръща към Петър с думите: 

„Каквото развържеш на земята”, и т.н., той изобщо не споменава възлагането на ръце. 

Не го прави и когато казва на всички апостоли: „На които простите греховете, тям ще 

се простят.” Следователно за това тайнство не се изисква възлагане на ръце. 

                                                 
11 Cf. Op. 22 De forma absolutionis, 4. 
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 Отговарям с думите, че при църковните тайнства възлагането на ръцете се 

прави за обозначаване преизобилния резултат от благодатта, чрез който онези, над 

които се възлагат ръце, в някакъв смисъл се свързват и уподобяват на служителите, в 

които трябва да е налице това преизобилие. Затова ръце се възлагат при тайнството 

миропомазване, при което се предава пълнотата на Светия Дух; и също при тайнството 

свещенство, при което се предава някаква превъзходна власт за богослужение; поради 

което във Второто послание до Тимотея, 1:6, е речено: „Да разпаляш Божия дар, който 

е в тебе чрез моето ръковъзлагане.” Тайнството покаяние обаче не е за придобиване на 

превъзходна благодат, ами за опрощаване на греховете. Затова за него не се иска 

възлагане на ръце: както, прочее, такова не се изисква и за кръщението, чрез което при 

това става по-пълно опрощение на греховете. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросното възлагане 

на ръце не е свързано с тайнство, ами е чудотворно: именно за да бъде премахната чрез 

докосването с ръце телесната болест на осветения човек. Така и Господ, както четем у 

Марка, 6:5, „болни изцери, като възложи ръце върху им”; и според Матея, 8:3, очистил 

прокажения, докосвайки го. 

 На второто трябва да се отговори, че не всяко приемане на Светия Дух изисква 

възлагане на ръце: понеже и при кръщението човек приема Светия Дух, ала там не се 

възлагат ръце. Възлагане на ръце изисква приемането на Светия Дух в пълнота: което 

става при миропомазването. 

 На третото пък следва да се отвърне, че при тайнствата, осъществявани с 

употреба на материята, служителят има да извърши някакво телесно действие спрямо 

приемащия тайнството: така е при кръщението, миропомазването и елеосвещението. 

Само че това тайнство не се осъществява с употреба на външно приложена материя, 

ами вместо материята са нещата, идващи от каещия се. Ето защо, както при 

причастяването свещенослужителят единствено чрез произнасянето на думите над 

материята извършва тайнството, така и единствено думите на развързващия 

свещенослужител над каещия се осъществяват тайнството развързване. И ако от страна 

на свещеника трябва да има някакво телесно действие, то не по-малко подобаващо би 

било прекръстването, нежели възлагането на ръце, тъй като първото е знак за това, че 

греховете се опрощават чрез кръвта на разпнатия Христос. Така или иначе, това не е 

необходимо за тайнството, както не е необходимо и за причастяването. 
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Раздел 5. Дали това тайнство е необходимо за спасението12

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че това тайнство не е необходимо за 

спасението. 

 1. Наистина, по повод на реченото в Псалома, 125:5: „Който с плач е носил 

семе”, и т.н., глосата отбелязва: „Не тъгувай, ако в теб е налице добронамереността, 

която води към мира.” Ала тъгата е включена в покаянието: съгласно реченото във 

Второто послание до коринтяните, 7:10: „Скръбта по Бога произвежда неизменно 

покаяние за спасение.” Следователно за спасението е достатъчна добронамереността 

без покаяние.  

 2. Освен това в Притчи Соломонови, 10:12, е речено: „Любовта покрива всички 

грехове”; и малко  по-нататък, 16:6: „С милосърдие и вяра се грях очиства”. Ала това 

тайнство е именно за очистване от греховете. Следователно всеки може да постигне 

спасение и без тайнството покаяние, стига да има боголюбие, вяра и милосърдие. 

 3. Освен това църковните тайнства водят началото си от Христовото им 

установление. Само че, както четем у Иоана, 8:11, Христос развързал прелюбодейката,  

без тя да се е покаяла. Оказва се, следователно, че покаянието не е необходимо за 

спасението. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Лука, 13:5: „Ако се не покаете, 

всички тъй ще загинете.” 

 

 Отговарям с думите, че дадено нещо е необходимо за спасението в два смисъла: 

безусловно и по подразбиране. Безусловно необходимо е онова, без което никой не 

може да се спаси: например без Христовата благодат или без тайнството кръщение, 

чрез което човек се възражда в Христа. По подразбиране пък необходимо е тайнството 

покаяние: което не е необходимо за всички, ами единствено за подвластните на греха; 

понеже в молитвата на Манасий (2. Пар., 37) се казва: „Боже на праведните, Ти не си 

отредил покаяние за праведните – Авраама, Исаака и Иакова, които не съгрешиха пред 

Тебе”. 

                                                 
12 Cf. S. th., III q.65 a.4; Sent., IV d.14 q.2 a.5 expos. text.; d.17 q.3 a.3; C. Gent., IV 72. 
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 Но, както е речено у Иакова, 1:15, „грехът, извършен, ражда смърт”. Затова за 

спасението на грешника е необходимо грехът да бъда отстранен от него. Което не може 

да стане без тайнството покаяние, при което действува силата на Христовото страдание 

посредством развързването от страна на свещенослужителя заедно с делото на каещия 

се, който съдействува на благодатта за унищожаването на греха: понеже по думите на 

Августин в коментара му върху Иоана13

 

 „който те е създал без твое участие, няма да те 

оправдае без тебе”. Откъдето става ясно, че след грехопадението тайнството покаяние е 

необходимо за спасението: както след като човек е хванал опасна болест е необходимо 

телесно лечение. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че глосата следва да се 

разбира като говореща за оногова, у когото е налице непроменена чрез греха 

добронамереност: а такива люде няма защо да тъгуват. Ала когато добронамереността 

отпадне вследствие на греха, тя не може да бъде възстановена без тъгата, измъчваща 

човека заради стореното прегрешение: а това се отнася именно до покаянието. 

 На второто трябва да се отговори, че когато някой стори грях, боголюбието, 

вярата и милосърдието не го освобождават от греха без покаяние. Защото боголюбието 

кара човека да страда за нанесеното на приятеля му оскърбление и да се старае да се 

помири с приятеля си. Вярата на свой ред го кара да дири оправдание на греха чрез 

силата на Христовото страдание, действуваща в църковните тайнства. А добре 

нареденото милосърдие кара човека да надмогне нищетата, в която е изпаднал 

вследствие на греха, съгласно реченото в Притчи Соломонови, 14:34: „Беззаконие 

народи безчести”: поради което и у Иисуса Сирахов, 30:24, е казано: „Смили се над 

душата си, угаждайки Богу.” 

 На  третото пък следва да се отвърне, че превъзходната власт, която имал 

единствен Христос, както беше казано по-горе, позволява на Христа да постигне при 

прелюбодейката резултата от тайнството покаяние, какъвто е опрощаването на 

греховете, без самото тайнство покаяние: макар това да не станало без вътрешно 

покаяние, каквото той благодатно предизвикал у нея. 

 

 

                                                 
13 Cf. Serm. ad popul., CLXIX 11. 
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Раздел 6. Дали покаянието е „втората дъска след 

корабокрушението”14

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че покаянието не е „втората дъска 

след корабокрушението”. 

 1. Наистина, по повод реченото у Исая, 3:9: „За греха си те разказват открито, 

като содомци”, глосата отбелязва: „Втората дъска след корабокрушението е да скриеш 

греховете си.” Ала покаянието не скрива греховете, ами по-скоро ги изкарва наяве. 

Следователно покаянието не е втората дъска. 

 2. Освен това основата на сградата заема не второто, ами първото място. А 

покаянието е основата на духовното съграждане: съгласно реченото в Посланието до 

евреите, 6:1: „Да не полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела.” Поради което и 

то предхожда кръщението: съгласно реченото в Деяния на апостолите, 2:38: „Покайте 

се, и всеки от вас да се кръсти.” Следователно покаянието не бива да се нарича втора 

дъска. 

 3. Освен това всички тайнства са един вид дъски, сиреч лекарства срещу греха. 

Ала покаянието не заема второто място сред тайнствата, ами по-скоро четвъртото, 

както става ясно от казаното по-горе. Следователно то не бива да се нарича втора дъска 

след корабокрушението. 

 

 Противно на това е обаче твърдението на Иероним15

 

, че „втора дъска след 

корабокрушението е покаянието”. 

 Отговарям с думите, че онова, което е само по себе си, е по-първо от 

акциденталното: както и субстанцията е преди акциденцията. Някои тайнства обаче 

сами по себе си са насочени към спасението на човека: например кръщението, което е 

духовно раждане, миропомазването, което е духовно израстване, и причастяването, 

което е духовно изхранване. Покаянието пък е насочено към спасението на човека, така 

да се каже, акцидентално, при определена предпоставеност на прегрешението. Защото 

ако човек не е съгрешил действително, той няма нужда да се покайва, но има нужда да 

бъде кръстен, миропомазан и причастен: също както в телесния си живот човек няма 

нужда от лечение, ако не е заболял, ала за да живее е нужно да се роди, да расте и да се 
                                                 
14 Cf. Sent., IV d.2 q.1 a.3 ad 5; d.14 q.1 a.2; d.16 q.4 a.1. 
15 Ер. 130. 
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храни. Затова покаянието заема второто място с оглед цялостта, която се осигурява и 

съхранява посредством споменатите тайнства. Затова и метафорично то е наречено 

„втора дъска след корабокрушението”. Защото първото лекарство за мореплавателите е 

съхраняването цялостта на кораба: а второ лекарство, след като той бъде разбит, е 

улавянето за някоя дъска. Така и първият лек в морето на този живот е съхраняването 

на човека неуязвен: а втори лек, в случай, че бъде все пак цялостта му бъде нарушена, е 

възстановяването й чрез покаянието. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че греховете се скриват 

по два начина. От една страна, докато се съгрешава. Понеже по-лошо е да съгрешиш 

публично, нежели скришом: било защото явният грешник изглежда да съгрешава най-

вече от презрение към останалите; било защото ги съблазнява с греха си. Затова при 

прегрешението е един вид лекарство тайното съгрешаване. В този тъкмо смисъл и 

глосата казва, че „втората дъска след корабокрушението е да скриеш греховете си”: не 

че по този начин се снема грехът, както това става чрез покаянието; ала така грехът 

става по-малък. От друга страна човек скрива сторения от него по-рано грях като не го 

изповядва. Това противостои на покаянието. Така че скриването на греха в случая не е 

втора дъска, ами е противоположното на дъската: тъй като в Притчи Соломонови, 

28:13, е речено: „Който скрива престъпленията си, не ще има успех.” 

 На второто трябва да се отговори, че покаянието не може безусловно да бъде 

наречено основа на духовното съграждане: сиреч нещо първостроително; ами то е 

основата на вторичното изграждане след разрушението от греха; защото именно 

възвръщащите се към Бога най-напред трябва да се покаят. На това място обаче 

апостолът има предвид основата на духовното учение. Що се отнася пък до 

предхождащото кръщението покаяние, то това не е тайнството покаяние. 

 На третото пък следва да се отвърне, че трите споменати тайнства се отнасят 

към целия кораб, сиреч към състоянието на неуязвеност: спрямо което покаянието се 

нарича втора дъска. 
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Раздел 7. Дали това тайнство е било подобаващо установено в новия 

закон16

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че това тайнство не е било 

подобаващо установено в новия закон. 

 1. Наистина, нещата, които са според естественото право, няма защо да бъдат 

установявани. Ала покайването за сторените злини е според естественото право: тъй 

като човек не може да обича доброто, ако не го боли от противното. Следователно 

покаянието не е подобавало да бъде установявано в новия закон. 

 2. Освен това наличното в стария закон нямало защо да бъде установявано в 

новия. Ала покаяние имало и в стария закон: поради което и Господ се оплаква у 

Иеремия, 8:6, като казва: „Никой се не разкайва за нечестието си, никой не казва: какво 

сторих?” Следователно покаянието не е трябвало да бъде установено в новия закон. 

 3. Освен това покаянието следва кръщението: тъй като е „втора дъска”, както 

беше казано по-горе. Но покаянието изглежда да е установено от Господа преди 

кръщението: понеже, както четем у Матея, 6:17, в началото на проповедта си Господ е 

казал: „Покайте се, защото се приближи царството небесно.” Следователно това 

тайнство не е било подобаващо установено в новия закон. 

 4. Освен това тайнствата на новия закон са установени от Христа, по силата на 

когото действуват, както беше казано по-горе. Само че Христос не изглежда да е 

установил тъкмо това тайнство: понеже сам не го e употребявал, за разлика от 

останалите установени от него тайнства. Следователно това тайнство не е било 

подобаващо установено в новия закон. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Лука, 24:46 сл.: „Тъй е писано, 

и тъй трябваше Христос да пострада, и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да 

бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, при това тайнство действието на 

каещия се представлява материята; докато стореното от свещеника, който действува 

като служител Христов, представлява формата, придаваща завършеност на тайнството. 

Ала материята, включително в другите тайнства, е отнапред налична, независимо дали 

                                                 
16 Cf. Sent., IV d.22 q.2 a.3. 
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е естествена, като водата, или изкуствена, като хляба: и за да бъде приета въпросната 

материя в тайнството, има нужда от съответното установление. Формата и силата на 

тайнството, на свой ред, са изцяло от Христовото установление, от страданието на 

когото произлиза силата на тайнствата. Така че, доколкото по природа въпросната 

материя е отнапред налична, човек естествено бива подтикван да сe покае за сторените 

от него злини: ала това, дето се покайва по един или друг начин, е по божествено 

установление. 

 Затова и Господ в началото на проповедта си приканва людете не просто да се 

разкайват, ами да вършат покаяние, обозначавайки определените действия, изисквани 

за това тайнство. А пък отнасящото се към задължението на служителите е определил у 

Матея, 16:19, където казва на Петър: „Ще ти дам ключовете на царството небесно”, и 

т.н. Въздействието на въпросното тайнство и произхода на силата му показал след 

възкресението си у Лука, 24:47, заявявайки, че „в Негово име трябва да бъде 

проповядвано покаяние и прощение на греховете у всички народи”, като преди това 

споменава страданието и възкресението си: защото това тайнство е в състояние да 

доведе до опрощаване на греховете именно по силата на името на пострадалия и 

възкръснал Иисус Христос. Така че това тайнство очевидно напълно подобаващо е 

било установено в новия закон. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че според естественото 

право е това, дето човек се кае за сторените от него злини, като се измъчва за 

извършеното, дири някакъв лек за болката си и дава израз на страданието си: както 

постъпили ниневийците у Иона, 3:4 сл. И все пак у тях имало някаква вяра, каквато 

придобили от проповедите на Иона: така че те постъпвали по този начин с надеждата 

Бог да им прости, съгласно писаното пак там, 3:9: „Кой знае, може би, още Бог ще се 

умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв, и не ще загинем.” Но както 

другите отнасящи се към естественото право неща придобиват определеност чрез 

постановленията на божествения закон, за което стана дума във втората част на това 

съчинение, така същото важи и за покаянието. 

 На второто трябва да се отговори, че отнасящите се към естественото право 

неща придобиват различна определеност в стария и новия закон, с оглед 

несъвършенството на първия и съвършенството на втория. Затова покаянието в стария 

закон също било определено по някакъв начин. Именно с оглед на болката, която 

следва да бъде по-скоро в сърцето, нежели да се проявява във външни знаци: съгласно 
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реченото у Иоила, 2:13: „Раздирайте сърцата си, а не дрехите си.” С оглед и търсенето 

на лек за болката чрез изповядването, макар и най-общо, на прегрешенията пред 

Божиите служители: поради което Господ казва в Левит, 5:17 сл.: „Ако някой съгреши 

по незнание, нека донесе на свещеника в жертва за вина овен без недостатък, по своя 

оценка, и свещеникът ще заглади простъпката му, която е извършил по незнание, и ще 

му се прости”; понеже принасяйки жертва за прегрешението си, човек в някакъв смисъл 

го изповядва пред свещенослужителя; поради което и в Притчи Соломонови, 28:13, е 

речено: „Който скрива престъпленията си, не ще има успех; а който се съзнава и ги 

оставя, ще бъде помилуван.” Все още не е била установена обаче властта на ключовете, 

която идва от Христовото страдание. Вследствие на това не е било установено и човек 

да страда заради прегрешението си с намерението да се подчини, изповядвайки се и 

принасяйки удовлетворение, на ключовете на Църквата, с надеждата за опрощение по 

силата на Христовото страдание. 

 На третото трябва да се отговори, че ако правилно схванем казаното от 

Господа относно необходимостта на кръщението у Иоана, 3:3 сл., то по време 

предхожда реченото в четвърта глава на Матея относно необходимостта на покаянието. 

Защото Христос се обърнал към Никодим по повод на кръщението преди затварянето 

на Иоан, за когото след това (Иоан, 3:23 сл.) е казано, че кръщавал: докато за 

покаянието говори след попадането на Иоан в тъмницата (Мат., 4:12). Ако пък 

приканвал към покаянието преди кръщението, това е защото преди да се кръстим също 

е нужно да се покаем: както заявява и Петър в Деяния на апостолите, 2:38: „Покайте се, 

и всеки от вас да се кръсти.”  

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че Христос не е употребил 

установеното от него кръщение, ами бил кръстен с Иоановото такова, както беше 

казано по-горе. Действено не е употребил и служението си: понеже „не кръщаваше Той, 

а учениците Му”, както е речено у Иоана, 4:2; при все че е вероятно именно той да е 

кръстил учениците си, както смята и Августин.17

                                                 
17 Ep. CCLXV. 

 Във всеки случай по никой начин не е 

подобавало да употреби това установено от него тайнство: защото в него самия нямало 

грях, за който да се покайва; а и защото, предавайки го на другите и показвайки 

собственото си милосърдие и сила, предоставил резултата от него без него самото, 

както беше казано по-горе. Докато причастието и сам приел, и на другите го дал. За да 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXIV. За покаянието като тайнство 

18 

 

http://philosophymedieval.org/  

препоръча превъзходството на това тайнство. Или защото това тайнство припомня 

неговото страдание, доколкото Христос е и свещеник, и жертва. 

 

 

Раздел 8. Дали покаянието трябва да трае до самия край на живота18

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че покаянието не трябва да трае чак 

до края на живота. 

 1. Наистина, покаянието е за заличаване на греховете. Ала каещият се тутакси 

получава опрощение на греховете: съгласно реченото у Иезекиила, 18:21: 

„Беззаконник, ако се обърне от всички свои грехове, каквито е вършил, ще бъде жив, не 

ще умре.” Следователно не е необходимо да продължава да се покайва. 

 2. Освен това покаянието е свързано с началното състояние. Ала от това 

състояние човек би трябвало да премине към състояние на напредващ, а сетне и на 

съвършен. Следователно той не бива да се покайва чак до края на живота си. 

 3. Освен това, както при другите тайнства, така и при това човек е длъжен да 

спазва постановленията на Църквата. Ала съобразно канона времето за покаяние е 

определено: така че сторилият едно или друго прегрешение се покайва в продължение 

на толкова и толкова години. Оказва се, следователно, че покаянието не бива да бъде 

разтягано чак до края на живота. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За покаянието”19

 

: „Какво ни 

остава в този живот, освен да скърбим? А няма ли скръб, няма и покаяние. Ако обаче не 

се покайваме, как ще ни бъде простено?” 

 Отговарям с думите, че има два вида покаяние: вътрешно и външно. Вътрешно 

е покаянието, при което човек се измъчва заради сторено прегрешение. Това покаяние 

трябва да продължава чак до края на живота. Защото човеку винаги трябва да е омразно 

да греши: тъй като ако му се нрави, дето е съгрешил, със самото това той върши грях и 

губи плода на опрощението. Ненавистта кара да страда онзи, който е податлив на 

страдание, а такъв е човекът в този живот. Отвъд него светците не са податливи на 

                                                 
18 Cf. S. th., III q.84 a.9 ad 1; Sent., IV d.14 q.1 a.4; d.17 q.2 a.4. 
19 Ps.-Augustinus, De vera et falsa poenit., 13. 
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болка. Затова тям са ненавистни миналите грехове, ала те не тъгуват заради тях: 

съгласно реченото у Исая, 65:16: „Предишните скърби ще бъдат забравени.” 

 Външно покаяние пък е това, при което човек показва външни признаци на 

скръб, като изповядва с думи греховете си пред свещеника, който му ги опрощава, и 

като принася наложеното му от последния удовлетворение. Това покаяние не е нужно 

да продължава до края на живота, ами то трае само определено време според размера 

на прегрешението. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че искреното покаяние не 

само заличава предишните грехове, ами предпазва човека и от бъдещи такива. Така че, 

макар още в първия миг на истинското покаяние човеку да са опростени миналите му 

грехове, той трябва да продължи да се покайва, за да не изпадне повторно в грях. 

 На второто трябва да се отговори, че намиращите се в начално състояние, 

сиреч тези, които тепърва отстъпват от греха, е редно да се покайват както вътрешно, 

така и външно. А вътрешното покаяние е уместно също при напредващите и 

съвършените: съгласно реченото в Псалома, 83:6 сл.: „Пътеките в сърцето им 

преминават долината на плача.” Поради което и сам Павел е казал в Първото послание 

до коринтяните, 15:9: „Не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата 

Божия.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че тези срокове се определят на 

покайващите се с оглед външните покаятелни действия. 

 

 

Раздел 9. Дали покаянието може да е непрекъснато20

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че покаянието не може да е 

непрекъснато. 

 1. Наистина, у Иеремия, 31:16, е казано: „Удържи гласа си от ридание и очите си 

– от сълзи.” Ала това не може да стане, ако покаянието е непрекъснато, тъй като то се 

състои тъкмо в плач и сълзи. Следователно покаянието не може да е непрекъснато. 

 2. Освен това човек трябва да се радва за всяко добро дело: съгласно реченото в 

Псалома, 99:2: „Служете Господу с веселие.” Но покайването е добро дело. Значи човек 

                                                 
20 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.4; d.17 q.2 a.4. 
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трябва да му се радва. Само че той „няма как едновременно да тъгува и да се радва”: 

както става ясно от думите на Философа в девета книга на „Етика”.21

 3. Освен това във Второто послание до коринтяните, 2:7, апостолът казва: 

„Утешете го, за да не пропадне той от преголяма скръб.” Ала утешението премахва 

тъгата, която е свързана с понятието за покаяние. Следователно покаянието не бива да е 

непрекъснато. 

 Следователно 

каещият се не може едновременно да тъгува заради миналите си грехове, което е 

свързано с понятието за покаяние. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на споменатото място в „За 

покаянието”: „При покаянието болката остава за постоянно.” 

 

 Отговарям с думите, че за покаяние говорим в два смисъла: като за действие и 

като за предразположение. Като действие не е възможно човек непрекъснато да се кае: 

тъй като покаятелното действие, било то вътрешно или външно, непременно бива 

прекъсвано най-малкото на сън или при други телесни нужди. В друг смисъл говорим 

за покайването като предразположение. Така човек трябва непрекъснато да се кае: 

както като не сторва никога нещо противно на покаянието, чрез което да се снеме 

предразположеността му към покаяние; така и като постъпва така, че миналите му 

прегрешения винаги да са му ненавистни. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че плачът и сълзите се 

отнасят към външното покаяние: което не само че не може да е непрекъснато, ами и 

няма защо да продължава до края на живота, както беше казано. Затова именно на 

същото място е добавено, че „за твоя труд има награда”. Наградата за покаятелното 

действие е пълното опрощаване на греха както с оглед на провинението, така и с оглед 

на наказанието: след постигането на което човек няма защо да се кае външно. Което не 

изключва непрекъснатостта на покаянието в споменатия по-горе смисъл. 

 На второто трябва да се отговори, че за болката и радостта можем да говорим в 

два смисъла. От една страна, като за страсти на сетивното влечение. Така те по никой 

начин не могат да са едновременно: тъй като са напълно противоположни било с оглед 

на обекта си, именно когато са за едно и също нещо; било поне с оглед на сърдечното 

                                                 
21 Aristoteles, Ethic., IX 4, 1166b22; Thomas Aquinas, lect.4. 
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движение, тъй като радостта разтваря сърцето, докато тъгата го свива. По този начин 

говори за тях Философът на споменатото място в девета книга на „Етика”. От друга 

страна за радостта и тъгата можем да говорим като за прости волеви действия на 

харесване и възненавиждане. По този начин те са противоположни единствено с оглед 

на обекта си, сиреч когато са за едно и също нещо и в едно и също отношение. Така 

радостта и тъгата не могат да бъдат налице заедно: защото едно и също нещо в едно и 

също отношение няма как едновременно да се харесва и ненавижда. Но ако радостта и 

тъгата, схващани по този начин, не се отнасят до едно и също нещо и в едно и също 

отношение, ами са насочени или към различни нещо, или към едно и също, ала в 

различни отношения, те не са противоположни. Поради което и нищо не пречи човек 

едновременно да се радва и да тъгува: така ако видим праведник да бъде оскърбяван, 

праведността му ни се нрави, ала не ни харесва, дето е оскърбяван. По същия начин 

някому може да не се харесва това, дето е съгрешил, и същевременно това нехаресване 

да му се нрави поради надеждата за опрощение, така че самата тъга в този случай е 

основанието за радостта. Затова Августин отбелязва пак на същото място в „За 

покаянието”: „Каещият се трябва винаги да се измъчва и да се радва на мъката си.” Ала 

дори ако тъгата никога не е съпътствувана от радост, това би снело непрекъснатостта 

не на предразположението, ами на действеното покаяние. 

 На третото пък следва да се отвърне, че според Философа във втора книга на 

„Етика”22

 

 на добродетелта е присъщо да се придържа към средата между страстите. Но 

тъгата, която се поражда в сетивното влечение на каещия се като волево 

възненавиждане, е някаква страст. Поради което и тя трябва да бъде приведена в мяра 

от добродетелта: докато прекомерността й е порочна, тъй като води до 

обезнадеждаване. Това именно отбелязва апостолът с думите пак на същото място: „за 

да не пропадне той от преголяма скръб”. Така че утешението, за което говори 

апостолът, смекчава тъгата, а не я заличава изцяло. 

 

 

 

 

                                                 
22 Ibid., II 6, 1106b14; Thomas Aquinas, lect.6 sq. 
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Раздел 10. Дали тайнството покаяние трябва да се повтаря23

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че тайнството покаяние не бива да 

се повтаря. 

 1. Наистина, в Посланието до евреите, 6:4 сл., апостолът казва: „Които веднъж 

са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Светаго Духа, 

и са отпаднали – не е възможно пак да бъдат обновени за покаяние.” Ала които са се 

покаяли, са се просветили и са приели дара на Светия Дух. Следователно който 

съгреши след покаянието, не може отново да се покае. 

 2. Освен това Амвросий заявява в книгата си „За покаянието”24

 3. Освен това чудесата, с които Господ лекувал телесните болести, обозначават 

лечението на духовните слабости, чрез което човек се освобождава от греховете си. Но 

никъде не е писано Господ два пъти да е правил слепец да прогледне, два пъти да е 

изчиствал прокажен или два пъти да е възкресявал мъртвец. Следователно, както 

изглежда, и на никой каещ се грешник не се прощава два пъти. 

: „Намират се и 

такива, които смятат, че често трябва да се покайват. Те разточителствуват в Христа. 

Защото ако наистина са се покаяли, няма да мислят за повторно покаяние: тъй като 

както едно е кръщението, така едно е и покаянието.” Но кръщението не се повтаря. 

Следователно не се повтаря и покаянието. 

 4. Освен това Григорий казва в една своя хомилия25: „Покаянието е за оплакване 

на миналите грехове и за да не вършим повторно оплаканите.” И Исидор заявява в „За 

висшето благо”26

 5. Освен това покаянието, също както кръщението, има въздействието си от 

страданието Христово. Ала кръщението не се повтаря, защото едно е страданието и 

една е смъртта на Христа. Следователно на същото основание не се повтаря и 

покаянието. 

: „Подиграва се, а не се кае онзи, който продължава да върши това, за 

което се е покаял.” Следователно истински покаялият се няма да съгреши наново. 

Значи покаянието не може да се повтаря. 

                                                 
23 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.4; In Heb., VI lect.1. 
24 De poenitentia, II 10. 
25 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.34. – cf. Ambrosius, Sermones, 25; Gratianus, Decretum, II causa 
33 q.3 d.3 cn.6. 
26 Isidorus Hispalensis, Sent., II 16. 
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 6. Освен това Григорий27

 

 заявява: „Лесно дадената прошка подтиква към 

престъпление.” Та ако Бог често прощава поради покаянието, излиза, че сам той 

подтиква човеците към престъпление: и значи се наслаждава на греховете. Което не 

съответствува на благостта му. Следователно покаянието не може да се повтаря. 

 Противно на това е обаче, дето човек е подканян към милосърдие чрез примера 

на божественото милосърдие: съгласно реченото у Лука, 6:36: „Бъдете милосърдни, 

както и вашият Отец е милосърден.” Но Господ съветва учениците си да са милосърдни 

и всеки път да прощават на братята си, които съгрешават срещу им: поради което и у 

Матея, 18:21 сл., когато Петър го пита: „До седем пъти ли да прощавам на брата си, 

кога съгрешава против мене?”, Иисус отговаря: „Не ти казвам до седем, а до седемдесет 

пъти по седем.” Значи и Бог многократно прощава на каещите се грешници: още 

повече, че сам той пак у Матея, 6:12, ни учи да се молим така: „Прости нам дълговете 

ни, както и ние прощаваме на длъжниците си.” 

 

 Отговарям с думите, че относно покаянието съществува заблуждението, щото 

човек не може в резултат на покаяние да получи повторно прошка за греховете си. 

Едни от заблуждаващите се по този начин, именно новатианите, стигат дори до 

крайното твърдение, че след първото покаяние при кръщението грешниците не могат 

повторно да бъдат опростени в резултат на покаянието им.28 Според други еретици пък, 

споменати от Августин в „За покаянието”29

 Тези заблуди изглежда да произлизат от две неща. Първо, от заблуждението 

относно смисъла на истинското покаяние. Защото доколкото за истинско покаяние се 

иска боголюбие, без което не се заличават греховете, те вярват, че веднъж придобито, 

боголюбието не може да бъде загубено: а значи и покаянието, ако е искрено, никога не 

може да бъде заличено от греха, та да трябва да бъде повторено. Ала това беше 

опровергано във втората част на това съчинение, където беше показано, че веднъж 

придобитото боголюбие може да бъде загубено поради свободното ни произволение; а 

следователно и че дори след искрено покаяние човек може да съгреши смъртно. 

, след кръщението е полезно да се покаем, 

само че не многократно, ами само веднъж. 

                                                 
27 Cf. Ambrosius, In Ps., 7. 
28 Cf. Athanasius, Ep. 4. 
29 Ps.-Augustinus, De vera et falsa poenit., 5. 
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 Второ, от заблуждението в преценката за тежестта на греха. Те смятали, именно, 

че стореният след опрощението грях е толкова тежък, щото няма как да бъде опростен. 

В случая обаче те се заблуждават както относно греха, който и след като първият грях е 

бил простен, може да е както по-тежък, така и по-лек от него; така и най-вече относно 

безграничността на божественото милосърдие, което надхвърля всеки брой и величина 

на греховете, съгласно реченото в Псалома, 50:3: „Помилуй ме, Боже, по голямата Си 

милост, и по многото Си щедрост изглади беззаконията ми.” Поради което и с право 

упрекваме Каин, който казва в Битие, 4:13: „Нечестивостта ми е толкова голяма, че 

няма как да заслужа прошка.” Затова Божието милосърдие прощава на каещите се 

грешници без никакво ограничение. Поради което в края на Втора книга 

Паралипоменон, 37, е речено: „Безмерна и неизследна е милостта на Твоето обещание 

за човешките злини.” Откъдето става очевидно, че покаянието може да се повтаря 

многократно. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тъй като при иудеите 

по закон били установени някакви умивални, където те многократно да се очистват от 

нечистотите си, някои от тях вярвали, че човек може да се пречиства неколкократно и 

чрез кръщелното умиване; та за да изключи това апостолът пише до евреите, че не е 

възможно онези, „които веднъж са се просветили” чрез кръщението, „пак да бъдат 

обновени за покаяние”, именно чрез кръщението, което е „банята на възраждането и 

обновата от Духа Светаго”, както е речено в Посланието до Тита, 3:5. А това е така, 

защото, както пояснява апостолът, чрез кръщението човек умира с Христа: откъдето 

излиза, че такива люде „повторно разпъват в себе си Сина Божий” (Eвр., 6:6). 

 На второто трябва да се отговори, че Амвросий има предвид тържественото 

покаяние, което не се повтаря в Църквата, както ще бъде казано по-нататък. 

 На третото трябва да се отвърне, че, както отбелязва Августин на споменатото 

място в „За покаянието”, „в различно време Господ сторил мнозина слепци да 

прогледнат и укрепил мнозина немощни, показвайки, че във всички тях всеки път 

опрощавал все същите грехове: като най-напред изцерява човека от проказа, а сетне го 

отървава и от слепотата му. Наистина, той излекувал толкова много слепи, сакати и 

изнемощели, за да не загуби надежда онзи, който често е съгрешавал. Затова и не е 

писано, че той само веднъж излекувал някой човек, та всеки да се бои да се обвърже с 

греха. Той нарича себе си лечител, и то нужен не на здравите, ами на болните: а какъв 

ще е този лечител, който не е в състояние да излекува повторния пристъп на болестта? 
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Стократно да се разболее човек, стократно лечителят ще се погрижи за него. А ако не 

може да стори това, което другите могат, той ще е по-нищожен от тях.” 

 На четвъртото следва да се отговори, че покаянието означава да оплачеш 

сторените грехове и след като си ги оплакал, да не ги извършваш отново, нито дори да 

помисляш за тях. А този, който веднъж се е покаял, но пак извършва това, за което се е 

покаял, се подиграва, а не се кае: понеже или възнамерява отново да прави това, което е 

правил, или пък действително сторва същия или друг някакъв грях. Това обаче, че 

човек по-късно съгрешава на дело или с помисъл, не означава, че първоначалното му 

покаяние не е било искрено. Защото понякога истината на предходното действие 

отпада вследствие по-сетнешно противоположно действие: тъй като както наистина е 

тичал онзи, който след това седи, така наистина се е покайвал този, който след това 

съгрешава. 

 На петото трябва да се отговори, че кръщението има силата си от страданието 

на Христа като някакво духовно възраждане, съпътствувано с духовна смърт за 

предишния живот. Но „на човеците е отредено да умират един път” (Евр., 9:27), както и 

веднъж да се раждат. Затова човек трябва да се кръсти само веднъж. А покаянието има 

силата си от страданието на Христа като духовно лечение, което често може да бъде 

повтаряно. 

 На шестото пък следва да се отвърне, че според Августин на същото място в 

„За покаянието” „греховете със сигурност са крайно ненавистни Богу, щом той е 

винаги готов да ги унищожи, за да не се разпадне сътвореното от него и да не се 

развали”, именно като загуби надежда,  „онова, което така е възлюбил.”     

 

http://philosophymedieval.org/�

	ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС.
	Раздел 1. Дали покаянието е тайнство
	Раздел 2. Дали греховете са собствената материя на това тайнство
	Раздел 3. Дали тази е формулата на това тайнство: „Развързвам те”
	Раздел 4. Дали възлагането на ръце от страна на свещенослужителя се изисква за това тайнство
	Раздел 5. Дали това тайнство е необходимо за спасението
	Раздел 6. Дали покаянието е „втората дъска след корабокрушението”
	Раздел 7. Дали това тайнство е било подобаващо установено в новия закон
	Раздел 8. Дали покаянието трябва да трае до самия край на живота
	Раздел 9. Дали покаянието може да е непрекъснато
	Раздел 10. Дали тайнството покаяние трябва да се повтаря

