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ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПОКАЯНИЕТО КАТО ДОБРОДЕТЕЛ 

 

 Идва ред да разгледаме покаянието като добродетел.  

 Във връзка с това се поставят шест въпроса: 

 Първо, дали покаянието е добродетел. 

 Второ, дали е особена добродетел. 

 Трето, в кой вид добродетел се съдържа. 

 Четвърто, за носителя на въпросната добродетел. 

 Пето, за причината й. 

 Шесто, за реда й спрямо останалите добродетели. 

 

 

Раздел 1. Дали покаянието е добродетел1

 

 

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

 1. Наистина, покаянието е тайнство, причислявано към останалите тайнства, 

както се вижда от казаното по-горе. Но никое от другите тайнства не е добродетел. 

Следователно и покаянието не е добродетел. 

 2. Освен това според Философа в четвърта книга на „Етика”2 срамът не е 

добродетел, било защото е страст, придружена с телесно изменение; било защото не е 

„разположеност на съвършеното”, доколкото се отнася към позорно деяние, каквото не 

е налице у добродетелния човек. Ала по същия начин и покаянието е придружено от 

телесно изменение, именно от плач: тъй като по думите на Григорий3

 3. Освен това според Философа в същата книга на „Етика”

 „покайването е 

оплакване на миналите грехове”. То е и за позорни деяния, сиреч за прегрешения, 

каквито не са налице у добродетелния човек. Следователно покаянието не е 

добродетел. 
4

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.1. 

 „никой добродетелен 

човек не е глупав”. Но глупаво изглежда да страдаш за стореното някога, което няма 

2 Aristoteles, Ethic., IV 9, 1128b10; Thomas Aquinas, lect.17. 
3 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.34. 
4 Aristoteles, Ethic., IV 3, 1123b3; Thomas Aquinas, lect.8. 
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как да не бъде: а това именно правим при покаянието. Следователно покаянието не е 

добродетел. 

 

 Противно на това е обаче, дето за добродетелните деяния са дадени законови 

предписания: тъй като „законодателят възнамерява да стори людете добродетелни”, 

както е казано във втора книга на „Етика”.5

 

 А божественият закон предписва покаяние: 

съгласно реченото у Матея, 3:2: „Покайте се”, и т.н. Следователно покаянието е 

добродетел. 

 Отговарям с думите, че, както се вижда от казаното, покайването е страдане за 

нещо сторено по-преди. По-горе обаче беше казано, че за болка или тъга говорим в два 

смисъла. Първо, като за някаква страст на сетивното влечение. В този смисъл 

покаянието не е добродетел, ами страст.6 Второ, като за съдържаща се във волята. Така 

че, ако тъгата е праведна, тя непременно е добродетелно действие: понеже пак във 

втора книга на „Етика”7

 

 е казано, че добродетелта е „предразположение, избиращо 

съобразно праведно разумно основание”. А тъкмо поради праведно разумно основание 

човек страда за онова, за което трябва да се страда. Точно така е при покаянието, за 

което става дума сега: понеже каещият се изпитва умерена мъка за миналите си 

прегрешения и същевременно възнамерява да ги отмахне. Откъдето става очевидно, че 

покаянието, за което говорим сега, е или добродетел, или добродетелно действие. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както беше казано, 

като материя при тайнството покаяние се явяват човешките действия: което не е така 

при кръщението или миропомазването. Ето защо, доколкото добродетелта е началото 

на дадено действие, по-скоро добродетел или добродетелно е покаянието, нежели 

кръщението или миропомазването. 

 На второто трябва да се отговори, че покаянието като страст, разбира се, не е 

добродетел, както беше казано. Защото е придружено от телесно изменение. То обаче е 

добродетел, доколкото осъществява праведен волеви избор. Така или иначе, това може 

да се каже по-скоро за покаянието, нежели за срама. Защото срамът е от позорно 

стореното понастоящем: докато покаянието е за минало позорно деяние. Противно на 
                                                 
5 Ibid., II 1, 1103b4; Thomas Aquinas, lect.1. 
6 Пасажът става разбираем, ако отчетем двойното значение на употребените термини: добродетелта е 
активна душевна сила (virtus), докато тъгата е страдателно преживяване (passio). 
7 Aristoteles, Ethic., II 6, 1106b36; Thomas Aquinas, lect.7. 
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съвършената добродетел е, наистина, човек да сторва понастоящем нещо позорно, за 

което трябва да се срамува. На съвършената добродетел обаче не противостоят 

сторените преди позорни деяния, за които той трябва да се покае, превръщайки се от 

порочен в добродетелен. 

 На третото пък следва да се отвърне, че глупаво би било да страдаш за 

стореното преди, опитвайки се да го направиш все едно несторено. Само че не такова е 

намерението на каещия се: ами страданието му е негодувание и отричане от стореното 

преди с намерението да бъде отмахнато последствието от него, именно оскърблението 

на Бога и дължимото наказание. А това съвсем не е глупаво. 

 

 

Раздел 2. Дали покаянието е особена добродетел8

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че покаянието не е особена 

добродетел. 

 1. Наистина, на едно и също основание изглежда да се радваме за сторените 

преди добрини и да страдаме за извършените в миналото злини. Но радостта за 

стореното преди добро не е особена добродетел, ами е „похвално преживяване, 

изхождащо от боголюбието”, както става ясно от думите на Августин в четиринадесета 

книга на „За Божия град”9

 2. Освен това всяка особена добродетел има особена материя: тъй като 

предразположенията се различават съобразно действията, а действията – съобразно 

обектите си. Само че покаянието няма особена материя: понеже негова материя са 

миналите прегрешения спрямо която и да е материя. Следователно покаянието не е 

особена добродетел. 

; поради което и апостолът казва в Първото послание до 

коринтяните, 13:6, че боголюбието „на неправда се не радва, а се радва на истина”.  

Следователно поради същото основание и покаянието, което е страдание за миналите 

прегрешения, не е особена добродетел, ами е някакво изхождащо от боголюбие 

преживяване. 

 3. Освен това всяко нещо бива прогонвано единствено от противоположното 

нему. Но покаянието прогонва всички грехове. Следователно и противостои на всички 

грехове. Значи не е особена добродетел. 
                                                 
8 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.1. 
9 De civ. Dei, XIV 9. 
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 Противно на това е обаче, дето относно него е дадено особено законово 

предписание, както беше установено по-горе. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше установено във втората част на това 

съчинение, видовете предразположения се различават съобразно видовете действия: 

поради което там, където е налице особено похвално действие, непременно трябва да се 

посочи особено добродетелно предразположение. Очевидно е обаче, че при покаянието 

е налице особено по смисъла си похвално действие, именно премахването на миналото 

прегрешение, оскърбяващо Бога, което не е включено в понятието за останалите 

добродетели. Така по необходимост трябва да приемем, че покаянието е особена 

добродетел. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че дадено действие 

произлиза от боголюбие по два начина. От една страна, като избрано от него. Такова 

добродетелно действие не изисква друга добродетел освен боголюбието: сиреч да 

обичаме доброто и да му се радваме, както и да скърбим заради противоположното 

нему. От друга страна дадено действие произлиза от боголюбието като принудително 

наложено от последното. И тъй като то властвува над всички добродетели, доколкото 

ги насочва към собствената си цел, произлизащото от боголюбие действие може да 

бъде отнесено и към някаква особена добродетел. Та ако в покаятелното действие се 

отчита единствено негодуванието спрямо миналото прегрешение, това се отнася пряко 

до боголюбието, също както и радостта за миналите добрини. Ала намерението да се 

действува за заличаване на миналото прегрешение изисква особена, макар и подчинена 

на боголюбието добродетел. 

 На второто трябва да се отговори, че покаянието реално разполага с обща 

материя, тъй като е обърнато към всички грехове: ала това става по особен начин за 

всеки, тъй като те се изправят чрез действие на човека, сътрудничещ Богу за своето 

оправдание. 

 На третото пък следва да се отвърне, че всяка отделна добродетел изтласква 

предразположението към противостоящия й порок: както белотата измества чернотата 

от същия носител. Но покаянието изтласква действено всеки грях, доколкото допринася 

за разрушаване на греха, простим по божествена благодат и със съдействието на 

човека. От което не следва, че то е обща добродетел. 
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Раздел 3. Дали добродетелта на покаянието е вид справедливост10

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че добродетелта на покаянието не 

е вид справедливост. 

 1. Наистина, справедливостта е не теологическа, а морална добродетел, както 

става ясно от казаното във втората част на настоящото съчинение. А покаянието е 

очевидно теологическа добродетел, тъй като има Бога за свой обект: защото то принася 

удовлетворение Богу и помирява човека с него. Следователно, както изглежда, 

покаянието не е вид справедливост.  

 2. Освен това, като морална добродетел, справедливостта е в средата. Ала 

покаянието не е в средата, ами в него има някаква прекомерност: съгласно реченото у 

Иеремия, 6:26: „Тъжи като че за смъртта на едничък син, горчиво плачи.” Следователно 

покаянието не е вид справедливост. 

 3. Освен това, както е казано в пета книга на „Етика”11

 4. Освен това глосата към реченото у Лука, 6:21: „Блажени са плачещите”, 

пояснява: „Ето го благоразумието, чрез което бива посочено, колко нищожни са 

земните дела и колко блажени ни правят небесните.” Ала плачът е покаятелно 

действие. Следователно покаянието е по-скоро вид благоразумност, а не вид 

справедливост. 

, има два вида 

справедливост, именно при разпределянето и при размяната. Но покаянието очевидно 

не се съдържа в никоя от тях. Следователно излиза, че то не е вид справедливост. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За покаянието”12: 

„Покаянието е отплатата на страдалеца, наказващ себе си винаги за измъчващата го 

негова простъпка.” Ала тази отплата е свързана със справедливостта: поради което 

Тулий в своята „Реторика”13

 

 полага „отплатата” като вид справедливост. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, покаянието е особена 

добродетел не само защото човек се измъчва за стореното зло, тъй като за това би 
                                                 
10 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.1. 
11 Aristoteles, Ethic., V 2, 1130b30; Thomas Aquinas, lect.4. 
12 Ps.-Augustinus, De vera et falsa poenit., 8. 19. 
13 Cicero, Rhet., II 53. 
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стигнало и боголюбието: ами защото каещият се се измъчва за извършения грях, 

доколкото той оскърбява Бога, и има намерението да се поправи. Ала поправянето на 

стореното някому оскърбление става не само чрез прекратяване на последното, ами 

изисква и някаква отплата в случаите, когато е оскърбен някой друг, както и въздаяние: 

с тази разлика, че отплата и удовлетворение дължи оскърбителят, а въздаянието е от 

страна на оскърбения. Но както едното, така и другото се отнасят към материята на 

справедливостта: тъй като те и двете са един вид обмяна. Откъдето става очевидно, че 

покаянието, именно като добродетел, е вид справедливост. 

 Трябва да се знае обаче, че според Философа в пета книга на „Етика”14

 Справедливо в някакво отношение се нарича това между люде, единият от които 

е подвластен на другия: както слугата – на господаря, синът – на бащата, жената – на 

мъжа. Такова именно справедливо е налице при покаянието. Поради което каещият се 

се обръща към Бога с намерението да се поправи, като слуга – към господаря си, 

съгласно реченото в Псалома 122:2: „Както очите на слугите са обърнати към ръката на 

господарите им, тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува”; 

като син – към баща си, съгласно реченото у Лука, 15:18: „Татко, съгреших пред небето 

и пред тебе”; и както жена – към мъжа си, съгласно реченото у Иеремия, 3:1: „Ти с 

мнозина любовници блудствува – и при все туй върни се при Мене, казва Господ.”   

, има два 

вида справедливо: именно безусловно и в някакво отношение. Безусловно 

справедливото е между равни: тъй като справедливостта е някаква равнопоставеност. 

Това справедливо сам той назовава „политическо” или „гражданско”: понеже всички 

граждани са равни, доколкото като свободни люде те са непосредствено подвластни на 

княза. 

   

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както е казано в пета 

книга на „Етика”15

                                                 
14 Aristoteles, Ethic., V 6, 1134a25; Thomas Aquinas, lect.11. 

, справедливостта е „спрямо другиго”. Но за материя на 

справедливостта не се смята онзи, спрямо когото е справедливостта: ами по-скоро 

такава са нещата, които се разпределят или обменят. Поради което материя на 

покаянието не е Бог, ами оскърбяващите Бога или угодните нему човешки действия: 

докато Бог е онзи, спрямо когото е справедливостта. Откъдето проличава, че 

покаянието не е теологическа добродетел: тъй като няма Бога за материя или обект. 

15 Ibid., V 1, 1129b26; Thomas Aquinas, lect.2. 
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 На второто трябва да се отговори, че средата при справедливостта е 

равнопоставеността между онези, между които е установена справедливостта, както е 

казано в пета книга на „Етика”.16 При някои неща обаче не може да има съвършено 

равенство, доколкото едното превъзхожда другото: например между сина и бащата или 

между човека и Бога, както отбелязва Философът в осма книга на „Етика”.17

 На третото трябва да се отговори, че както има обмяна на благодеяния, когато 

именно някой се отблагодарява за стореното му благодеяние, така обмяна има и при 

оскърбленията: както когато човек, оскърбил другиго, или бива наказан противно на 

неговото желание и това е вид справедлива отплата; или опитва по собствена воля да се 

поправи и това е свързано с покаянието, което се отнася към личността на грешника, 

както справедливата отплата – към тази на съдника. Поради което е очевидно, че и 

двете са разновидности на обменната справедливост. 

 В такива 

случай по-долустоящият е длъжен да стори каквото може, ала това няма да бъде 

достатъчно, ако по-горестоящият не го приеме. Това именно обозначава 

прекомерността, приписвана на покаянието. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че покаянието, макар непосредствено 

да е вид справедливост, в някакъв смисъл обхваща отнасящото се до всички 

добродетели. Наистина, доколкото е справедливост на човека спрямо Бога, то трябва да 

е причастно на нещата, отнасящи се към теологическите добродетели, които имат Бога 

за обект. Затова покаянието е заедно с вярата в Христовото страдание, чрез която биват 

оправдани прегрешенията ни; и с надеждата за прошка; както и с ненавист към 

пороците, която пък е свързана с боголюбието. Доколкото пък е морална добродетел, 

покаянието е причастно на нещо от благоразумието, насочващо всички морални 

добродетели. Но имайки смисъла на справедливост, то притежава не само присъщото 

на справедливостта, ами и това на умереността и мъжеството: доколкото именно към 

обменната справедливост имат отношение както нещата, които причиняват наслада и 

които са свързани с умереността, така и тези, които будят страх и които мъжеството 

смирява. Затова към справедливостта се отнася и въздържанието от насладите, което е 

свързано с умереността; и понасянето на трудностите, което е свързано с мъжеството. 

 

 

                                                 
16 Ibid., V 5, 1134а4; Thomas Aquinas, lect.10. 
17 Ibid., VIII 14, 1163b15; Thomas Aquinas, lect.14. 
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Раздел 4. Дали носител на покаянието е собствено волята18

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че носител на покаянието не е 

собствено волята. 

 1. Наистина, покаянието е вид тъга. Ала тъгата е във въжделителната част, също 

както и радостта. Следователно покаянието е във въжделителната част на душата. 

 2. Освен това по думите на Августин на споменатото място в „За покаянието” 

покаянието е някаква отплата. Само че отплатата, както изглежда, се отнася към 

гневливата част: тъй като гневът е „желание за отмъщение”. Оказва се, следователно, 

че покаянието е в гневливата част на душата. 

 3. Освен това миналото е собственият обект на паметта, както твърди 

Философът в „За паметта”.19

 4. Освен това нищо не действува там, където не се намира. Ала покаянието 

изключва греховете от всички душевни способности. Следователно покаянието е във 

всяка душевна способност, а не само във волята. 

 Но покаянието е тъкмо за миналото, както беше казано. 

Следователно покаянието има за свой носител паметта. 

 

 Противно на това е обаче, дето покаянието е някакво пожертвувание: съгласно 

реченото в Псалома, 50:19: „Жертва Богу е дух съкрушен.” Но принасянето на жертва е 

действие на волята: съгласно реченото в Псалома, 53:8: „По своя воля ще Ти принеса 

жертва.” Следователно покаянието е във волята. 

 

 Отговарям с думите, че за покаянието може да се говори по два начина. От една 

страна, доколкото е страст. Така, бидейки вид тъга, то има за свой носител 

въжделителната част на душата. От друга страна, доколкото е добродетел. Така то е вид 

справедливост, както беше казано. Но справедливостта, съгласно казаното във втората 

част на това съчинение, има за свой носител разумното влечение, което е волята. Оттук 

става очевидно, че именно като добродетел покаянието е във волята като в свой 

носител. И собственото му действие е намерението да бъде поправено стореното 

против Бога. 

 

                                                 
18 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.3. 
19 Aristoteles, De memoria, 1, 449b24; Thomas Aquinas, lect.1. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросният аргумент 

има предвид покаянието като страст. 

 На второто трябва да се отговори, че да жадуваш страстно да отмъстиш 

някому е наистина работа на гневливата част на душата. Ала да пожелаеш разумно 

отплата за себе си или за другиго, както и да го сториш, е вече работа на волята. 

 На третото трябва да се отговори, че паметта е способността за възприемане 

на миналото. Само че покаянието се отнася не към възприятната способност, ами към 

влечението, предпоставящо възприятно действие. Поради което покаянието не е в 

паметта, а само я предпоставя. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че волята, както беше установено в 

първата част на това съчинение, задвижва всички останали душевни способности. 

Поради което няма нищо неуместно в това, дето покаянието, пребивавайки във волята, 

върши нещо и в отделните способности на душата. 

 

 

Раздел 5. Дали начало на покаянието е страхът20

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че начало на покаянието не е 

страхът. 

 1. Наистина, покаянието започва с негодувание спрямо греховете. Ала това е 

свързано с боголюбието, както беше казано по-горе. Следователно покаянието извира 

по-скоро от любовта, нежели от страха. 

 2. Освен това людете биват подтиквани към покаяние от очакването на 

небесното царство: съгласно реченото у Матея, 4:17: „Покайте се, защото се приближи 

царството небесно.” Следователно покаянието произлиза по-скоро от надеждата, 

нежели от страха. 

 3. Освен това страхът е вътрешно човешко действие. Ала покаянието изглежда 

да е не вследствие човешко, ами вследствие Божието дело: съгласно реченото у 

Иеремия, 31:19: „Когато бях обърнат, аз се каех.” Следователно покаянието не 

произлиза от страха. 

 

                                                 
20 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.2. 
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 Противно на това е обаче реченото у Исая, 26:17: „Както непразна жена, кога да 

ражда се мъчи, вика от болките си, тъй бяхме ние”, именно чрез покаянието: а сетне в 

превода на седемдесетте е добавено: „Бяхме непразни, и раждахме, и родихме духа на 

спасението”, сиреч спасителното покаяние, както става ясно от казаното преди това. 

Следователно покаянието произлиза от страха. 

 

 Отговарям с думите, че за покаяние можем да говорим по два начина. Първо, 

като за предразположение. Така то се влива в нас непосредствено от Бога, без ние да 

сме действували първоначално, ала не и без да сме били разположени да му 

съдействуваме чрез някакви деяния. На второ място за покаяние можем да говорим с 

оглед на действията, чрез които съдействуваме на действуващия при покаянието Бог. 

Първоначало на въпросните действия е действието на Бога, който обръща сърцето: 

съгласно реченото в Плач Иеремиев, 5:21: „Обърни ни към Тебе, Господи, и ще се 

обърнем.” Второ действие е движението на вярата. Трето действие е движението на 

слугинския страх, при което човек се отдръпва от греховете поради страх от 

наказанията. Четвърто действие е движението на надеждата, при което човек приема да 

се поправи с надеждата за опрощение. Пето действие е движението на боголюбието, 

при което човек възнегодува срещу греха заради него самия, а не заради наказанията. 

Шесто действие е движението на синовният страх, при което човек доброволно се 

поправя поради почитанието си към Бога. Така става ясно, че покаятелното действие 

произлиза от слугинския страх като от първо движение, насочващо чувствата ни в тази 

посока: а от синовния страх – като от непосредствено и близко начало. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че човек, и най-вече 

грешникът, възнегодува първоначално срещу греха заради наказанията, от които се бои 

слугата, а не толкова заради оскърбяването на Бога или позорността на греха, което се 

отнася вече към боголюбието. 

 На второто трябва да се отговори, че под приближаването на небесното 

царство се разбира пришествието на царя, който не само награждава, ами и наказва. 

Затова у Матея, 3:7, Иоан Кръстител е казал: „Рожби ехиднини, кой ви подсказа да 

бягате от бъдещия гняв?” 

 На третото пък следва да се отвърне, че и самото движение на страха 

произлиза от действието на Бога, който обръща сърцето: поради което във 

Второзаконие, 5:29, е речено: „Да имаха те такова сърце, та да се бояха от Мене!” Ето 
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защо, ако и покаянието да идва от страха, това не означава, че то не произлиза от 

действие на Бога, който обръща сърцето. 

 

 

Раздел 6. Дали покаянието е първата сред добродетелите21

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че покаянието е първата сред 

добродетелите. 

 1. Наистина, по повод реченото у Матея, 3:2: „Покайте се”, глосата отбелязва: 

„Първата добродетел е в наказването чрез покаяние на стария човек и 

възненавиждането на пороците.” 

 2. Освен това очевидно най-напред се отдръпваме от единия предел, а едва след 

това достигаме другия. Но всички останали добродетели изглежда да се отнасят към 

доближаването на крайния предел: понеже чрез тях човек се насочва към вършенето на 

добро. А покаянието, както изглежда, е предназначено за отдръпването ни от злото. 

Следователно се оказва, че покаянието е преди всички други добродетели. 

 3. Освен това преди покаянието грехът е в душата. А едновременно с греха в 

душата не може да има никаква добродетел. Следователно преди покаянието там не е 

налице никоя добродетел, ами първо е именно то, което изключва греха и разтваря 

вратите пред другите. 

 

 Противно на това е обаче, дето покаянието произлиза от вярата, надеждата и 

боголюбието, както вече беше казано. Следователно покаянието не е първата сред 

добродетелите. 

 

 Отговарям с думите, че при добродетелите като предразположения няма 

времеви ред: тъй като добродетелите са свързани помежду си, както беше установено 

във втората част на това съчинение, и всички заедно започват да пребивават в душата. 

Ала една от тях е преди друга според природния ред, който следва реда на действията: 

сиреч доколкото действието на една добродетел предпоставя действието на друга. 

 В този смисъл трябва да се признае, че някои похвални деяния и по време 

предхождат действието и предразположението към покаяние: такива са деянията на 

                                                 
21 Cf. Sent., IV d.14 q.1 a.2. 
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оформените вяра и надежда, както и тези на слугинския страх. Действието и 

предразположението към боголюбие, на свой ред, са едновременни с действието и 

предразположението към покаяние, както и с предразположението към останалите 

добродетели: защото, както беше установено във втората част на настоящото 

съчинение, при оправдаването на нечестивия заедно налице са и движението на 

свободното произволение спрямо Бога, което е действие на вярата, оформено чрез 

боголюбието, и движението на свободното произволение спрямо греха, което е 

покаятелно действие. От тези две действия обаче първото по природа предхожда 

второто: понеже действието на добродетелното покаяние е насочено срещу греха от 

любов към Бога, поради което първото действие е разумно основание и причина за 

второто. Така че покаянието не е безусловно първа сред добродетелите нито във 

времевия, нито в природния ред: защото в природния ред безусловно го предхождат 

теологическите добродетели. 

 В някакъв смисъл обаче то е първата добродетел по време, тъй като 

покаятелното действие е първо налице при оправдаването на нечестивия. Според 

природния ред, напротив, преди него има други добродетели, както онова, което е само 

по себе си, предхожда акциденталното: защото другите добродетели сами по себе си 

изглежда да са необходими за спасението на човека, докато покаянието е необходимо 

само при някакво предварително условие, именно при наличието на сторен преди това 

грях; както вече беше казано по повод реда на тайнството покаяние спрямо другите 

споменати преди това тайнства. 

 

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

има предвид, щото покаятелното действие е по време първо сред действията на 

останалите добродетели. 

 На второто трябва да се отговори, че при последователни действия най-напред 

във времето се отстъпва от началния предел, а едва след това се достига до крайния; и 

така също е по природа, ако се има предвид носителят или редът на материалната 

причина. Ала с оглед действуващата и целевата причина първо е достигането до 

крайния предел: защото това е първото, което възнамерява действуващото. И този ред 

се спазва най-вече при действията на душата, както е отбелязано във втора книга на 

„Физика”.22

                                                 
22 Aristoteles, Phys., II 9, 200a19; Thomas Aquinas, lect.15. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че покаянието отваря вратите пред 

добродетелите, прогонвайки греха чрез вярата и боголюбието, които са по-първи по 

природа добродетели. При това то им отваря вратите така, щото те да влязат заедно с 

него: тъй като при оправдаването на нечестивия едновременно с движението на 

свободното произволение спрямо Бога и спрямо греха се опрощава провинението и се 

влива благодатта, а с нея и всички добродетели, както беше установено във втората 

част на това произведение.    
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