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ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПОКАЯНИЕТО С ОГЛЕД ОПРОЩАВАНЕТО НА 

СМЪРТНИТЕ ГРЕХОВЕ 
 

 Сега следва да разгледаме резултата от покаянието. Първо, що се отнася до 

опрощаването на смъртните грехове; второ, що се отнася до опрощаването на 

простимите грехове; трето, що се отнася до връщането на опростените грехове; 

четвърто, що се отнася до възстановяването на добродетелите. 

 По отношение на първото се пита за шест неща: 

 Първо, дали смъртните грехове се заличават чрез покаянието. 

 Второ, дали могат да се заличат без покаяние. 

 Трето, дали може да бъде простен един грях без друг. 

 Четвърто, дали покаянието премахва провинението, а дължимото наказание 

остава. 

 Пето, дали остават останки от греховете. 

 Шесто, дали заличаването на греховете е резултат от покаянието като 

добродетел или от покаянието като тайнство. 

 

 

 

Раздел 1. Дали чрез покаянието се отстраняват всички грехове1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че чрез покаянието не се отстраняват всички грехове. 

 1. Наистина, в Посланието до евреите, 12:17, апостолът казва, че Исав „не 

намери покаяние, ако и да бе молил за това със сълзи”; което глосата пояснява така: „не 

намерил прошка и благослов чрез покаянието си”. И във Втора книга Макавейска, 9:13, 

за Антиох се казва: „Нечестивецът се молеше на Господа, Който нямало да се смили 

над него.” Оказва се, следователно, че чрез покаянието не се отмахват всички грехове. 

 2. Освен това Августин казва в книгата си „За Господнята проповед на 

планината”2

                                                 
1 Cf. S. th., II-II q.14 a.3; Sent., IV d.14 q.2; C. Gent., III 156. 

, че „такова е позорното петно на този грях (именно „когато човек е познал 

чрез Христовата благодат Бога, но в завистта си се противопоставя на братството и 

2 De sermone Dom. in monte, I 22. 
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постъпва противно на въпросната благодат”), щото грешникът не е в състояние да се 

смири и помоли, дори ако угризението на съвестта му го принуждава да признае и 

огласи своя грях”. Следователно не всеки грях може да бъде заличен чрез покаянието. 

 3. Освен това Господ заявява у Матея, 12:32: „Ако някой каже против Духа 

Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.” Следователно не всеки грях 

може да бъде опростен чрез покаянието. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иезекиила, 18:22: „Всички негови 

престъпления, които е вършил, не ще му се спомнят.” 

 

 Отговарям с думите, че това, дето грехът не може да бъде отмахнат чрез 

покаянието, може да се дължи на две причини: от една страна, понеже някой не е в 

състояние да се покае за греха си; от друга страна, понеже покаянието не е в състояние 

да заличи греха. По първия начин не могат да бъдат заличени греховете на демоните, а 

също на грешните люде: защото чувствата им са така укрепени в злото, че не е 

възможно да възненавидят греха като провинение, ами го ненавиждат единствено като 

наказание, което претърпяват; а затова и покаянието им е безплодно, съгласно реченото 

в Премъдрост Соломонова, 5:3: „Те се разкайват и въздишат от притеснение на духа.” 

Поради което подобно покаяние не е с надежда за прошка, ами е без надежда. 

 Такъв обаче не може да е грехът на човек пътник, чието свободно произволение 

се обръща и към доброто, и към злото. Затова не е вярно да се твърди, че в този живот 

има грях, за който човек не може да се покае. Първо, защото по този начин би 

отпаднало свободното произволение. Второ, защото това би подценило силата на 

благодатта, която е в състояние да подтикне сърцето на всеки грешник към покаяние: 

съгласно реченото в Притчи Соломонови, 21:1: „Сърцето на царя е в ръката на Господа: 

Той го насочва, накъдето поиска.”  

 Също така не е вярно, че във втория смисъл не е възможно някой грях да бъде 

опростен чрез истинско покаяние. Първо, защото това противоречи на божественото 

милосърдие, за което у Иоила, 2:13, е речено, че „Бог е благ и милосърден, 

многомилостив, и съжалява за злочестината”. В такъв случай човекът би надмогнал 

Бога, ако иска да бъде заличен грехът, пък Бог не желае да го заличи. Второ, защото 

това би уязвило силата на Христовото страдание, чрез която става покаянието, както и 

другите тайнства: тъй като в Първото послание на Иоана, 2:2, е писано: „Той е 

омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.”  
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 Ето защо без уговорки трябва да кажем, че всеки грях в този живот може да бъде 

заличен чрез покаянието. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Исав не се покаял 

истински. Което проличава от думите му в Битие, 27:14: „Наближават дните, когато ще 

оплакваме баща си; и аз ще убия брата си Иакова.” Също и Антиох не се покаял 

истински. Защото той се измъчвал за миналото си провинение не защото по този начин 

оскърбил Бога, ами защото изпитвал телесна болка. 

 На второто трябва да се отговори, че думите на Августин за позорното петно 

на греха, не позволяващо на грешника да се смири и помоли, следва да се разбират в 

смисъл, че не му е лесно да го стори; също както казваме, че не може да се излекува 

онзи, който не е лесно да бъде излекуван. Това обаче може да стане със силата на 

благодатта, която понякога „изважда от морската дълбина”, както е речено в Псалома, 

67:23. 

 На третото пък следва да се отвърне, че въпросното слово или хула срещу 

Светия Дух е крайната непокаяност, за която говори Августин3

 

 и която е напълно 

непростима, тъй като след като свърши този живот, няма опрощение на греховете. Или 

пък, ако под хула срещу Светия Дух се разбира грехът, сторен от несъмнена 

злонамереност, то въпросната хула срещу Духа не може да бъде лесно простена, 

доколкото в нея няма причина това да бъде сторено, а и такъв грях бива наказан както в 

този, така и в другия свят, както беше разяснено във втората част на това съчинение. 

 

Раздел 2. Дали грехът може да бъде опростен без покаяние4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че грехът може да бъде опростен и 

без покаяние. 

 1. Наистина, Божията сила спрямо възрастните не е по-малка, нежели спрямо 

децата. Но Бог прощава греховете на децата и без те да се покайват. Следователно го 

прави и спрямо възрастните. 

                                                 
3 Serm ad popul., LXXI 12 sq. 21. 
4 Cf. S. th., III q.87 a.1; Sent., IV d.14 q.2 a.5. 
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 2. Освен това Бог не обвързва силата си с тайнствата. Ала покаянието е някакво 

тайнство. Следователно божествената сила е в състояние да опрости греховете и без 

покаяние. 

 3. Освен това Божието милосърдие е по-голямо от човешкото. Понякога обаче 

човек прощава нанесеното му оскърбление, макар оскърбителят да не се кае: поради 

което и сам Господ нарежда у Матея, 5:44: „Обичайте враговете си, добро правете на 

ония, които ви мразят.” Следователно още повече Бог прощава на оскърбителите си, 

които не се покайват. 

 

 Противно на това е обаче реченото от Господа у Иеремия, 18:8: „Ако тоя народ 

се обърне от лошите си дела, Аз отлагам злото, що съм намислил да му сторя.” Така на 

свой ред излиза, че ако човек не се покае, Бог не му прощава оскърблението. 

 

 Отговарям с думите, че не е възможно действителният смъртен грях да бъде 

опростен без покаяние, ако става дума за покаянието като добродетел. Защото щом 

грехът е оскърбление на Бога, Бог го опрощава така, както прощава за нанесеното му 

оскърбление. Оскърблението обаче пряко противостои на благодатта: понеже за човека 

казваме, че е оскърбил другиго, когато му е отказал благосклонността си. Според 

казаното във втората част на настоящото съчинение обаче разликата между Божията и 

човешката благодат е в това, дето последната не причинява, ами предпоставя благостта, 

истинска или привидна, в облагодетелствувания човек: докато Божията благодат 

причинява благостта в облагодетелствувания човек, тъй като добронамереността на 

Бога, която примисляме в названието „благодат”, е причина за тварното благо. Поради 

което може да се случи човек да прости нанесената му от някого обида, без волята на 

тогова да се промени: не може обаче да се случи Бог да прости оскърблението, без 

волята на оскърбителя му да се промени. Смъртният грях оскърбява Бога, доколкото се 

отвръщаме от него и се обръщаме към някакво променливо благо. Ето защо, за да бъде 

простено това оскърбление, волята на човека трябва да се промени така, щото да се 

обърне към Бога, като възненавиди предишното си обръщане и реши да се поправи. 

Което е свързано с понятието за покаянието като добродетел. Затова и не е възможно 

нечий грях да бъде простен без покаянието като добродетел. 

 Тайнството покаяние пък, както беше казано по-горе, се извършва чрез службата 

на свещеника, който свързва и развързва. Бог, разбира се, е в състояние да опрости 

греха и без това: както Христос простил на прелюбодейката у Иоана, 8:11, и на 
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грешницата у Лука, 7:47 сл. Така или иначе, той не го сторил без силата на покаянието: 

тъй като по думите на Григорий в една негова хомилия5

 

 „по благодат повел вътрешно” 

към покаянието „онази, която външно приел по милостта си”. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в децата е налице 

единствено първородният грях, който не се състои в действителното безредие на 

волята, ами в един вид естествена предразположеност към безредие, както беше 

установено във втората част на това произведение. Затова грехът им се опрощава не 

когато действително променят волята си, ами когато се промени предразположеността 

им вследствие влетите в тях благодат и добродетели. Ала на възрастния, който е сторил 

действителни грехове, състоящи се в действителното безредие на волята, те не се 

опрощават, включително при кръщението, без действителна промяна на самата воля: 

което става чрез покаянието. 

 На второто трябва да се отговори, че въпросният аргумент се отнася до 

покаянието като тайнство. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Божието милосърдие е по-силно от 

човешкото, доколкото подтиква волята на човека към покаяние: което човешкото 

милосърдие не може да стори. 

 

 

Раздел 3. Дали чрез покаянието е възможно един грях да бъде 

опростен без друг6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез покаянието е възможно 

един грях да бъде опростен без друг. 

 1. Наистина, у Амоса, 4:7, е речено: „Проливах дъжд върху един град, а върху 

други град не проливах дъжд; една част беше напоявана с дъжд, а друга, непоръсена с 

дъжд, изсъхваше.” Тълкувайки това място, Григорий отбелязва в коментара си върху 

Иезекиила7

                                                 
5 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.33. 

: „Когато онзи, който ненавижда ближния си, оставя другите си пороци, 

един и същият град отчасти бива напоен с дъжд, а отчасти остава сух: понеже има 

6 Cf. S. th., I-II q.73 a.1; Sent., IV d.15 q.1 a.3; d.18 q.2 a.5. 
7 In Ez., I hom.10. 
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люде, които, скъсвайки с едни пороци, тежко затъват в други.” Следователно чрез 

покаянието е възможно един грях да бъде простен без другия. 

 2. Освен това по повод „Блажени непорочните” Амвросий8

 3. Освен това при неща, които не са по необходимост заедно, едното може да 

бъде премахнато без другото. Но греховете, както беше установено във втората част на 

това съчинение, не са свързани един с друг, така че единият от тях може да е и без друг. 

Следователно чрез покаянието може да бъде опростен един от тях без другия. 

 казва: „Първа утеха 

е, дето Бог не забравя да се смили над нас: втората е, че като ни наказва, дори да 

нямаме вяра, наказанието принася удовлетворение и ни възправя.” Следователно човек 

може да се възправи от определен грях, дори ако остане грехът на неверието. 

 4. Освен това греховете са дълговете, които молим да ни се опростят, когато 

казваме в Господнята молитва: „Прости ни дълговете.” Ала понякога човек прощава 

един дълг без другия. Следователно и Бог чрез покаянието прощава един грях без 

другия. 

 5. Освен това чрез обичта към Бога се опрощават греховете на човеците: 

съгласно реченото у Иеремия, 31:3: „С вечна обич те обикнах и затова прострях към 

тебе благоволение.” Но няма пречка Бог да обича човека за едно, а да се чувствува 

оскърбен от него за друго: както обича природата в грешника, а ненавижда 

провинението в него. Следователно се оказва възможно Бог чрез покаянието да 

опрощава един грях без друг. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За покаянието”9

 

: „Мнозина 

се каят, дето са съгрешили, само че не изцяло, ами запазват в себе си нещо, на което се 

наслаждават, без да обръщат внимание, дето Господ едновременно освободил от 

демона човек, който бил и ням, и глух, поучавайки ни по този начин, че винаги ни 

лекува от всичките ни недъзи.” 

 Отговарям с думите, че не е възможно чрез покаянието да бъде опростен един 

грях без другия. Първо, защото грехът бива опростен, доколкото чрез благодатта се 

премахва оскърблението срещу Бога: поради което във втората част на настоящото 

произведение беше установено, че никой грях не може да бъде опростен без благодат. 

                                                 
8 In Ps. 118, serm.18; Gratianus, Decretum, II causa 33 q.3 d.3 cn.41. 
9 Ps.-Augustinus, De vera et falsa poenit., 9. 
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Но всеки смъртен грях противостои на благодатта и я изключва. Поради което не е 

възможно един грях да бъде опростен без другия. 

 Второ, защото, както беше посочено, смъртният грях не може да бъде опростен 

без истинско покаяние, което е свързано с отказ от греха, доколкото той е против Бога. 

А това е общото за всички смъртни грехове. Ала там, където едно и също е 

основанието, едно и също е и следствието. Поради това не може наистина да се покайва 

онзи, който се кае за един грях, а не се кае за друг. Защото ако възнегодува срещу 

въпросния грях, доколкото той е против обичания повече от всичко друго Бог (което е 

по самия си смисъл истинското покаяние), би следвало да се покае за всичките си 

грехове. Поради което излиза, че не е възможно един грях да бъде опростен без другия. 

 Трето, защото това би било противно на Божието милосърдие, чиито „дела са 

съвършени”, както е речено във Второзаконие, 32:4. Затова смили ли се над някого, той 

изцяло се смилява над него. Това именно твърди и Августин на споменатото място в 

„За покаянието”: „Нечестиво неверие е да очакваш половинчата прошка от оногова, 

който е справедлив и е самата справедливост.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че думите на Григорий 

следва да се разбират като отнасящи се не до опрощаването на вината, ами до 

прекратяването на действието: понеже понякога онзи, който обикновено извършва 

много грехове, се отказва от един, не обаче и от друг. Това става с божествена помощ, 

ала не стига чак до опрощаване на провинението. 

 На второто трябва да се отвърне, че в думите на Амвросий под „вяра” не се 

разбира тази, с която вярваме в Христа: тъй като според Августин10

 На  третото следва да се отговори, че макар да не са свързани, що се отнася до 

обърнатостта им към променливото благо, греховете са свързани, що се отнася до 

отвърнатостта от непроменливото благо, в която отвърнатост съвпадат помежду си 

всички смъртни грехове. От тази гледна точка те имат смисъла на оскърбление, което 

трябва да бъде отмахнато чрез покаянието. 

 в коментара му 

върху реченото у Иоана, 15:22: „Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да 

имат”, именно греха на неверието, „това е грехът, в който се съдържат всички грехове.” 

Ами под „вяра” тук се разбира „съзнание”: тъй като понякога чрез наказанията, които 

човек търпеливо понася, се стига до опрощаване на греховете, които той не осъзнава. 

                                                 
10 In Io., tr.89. 
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 На четвъртото трябва да бъде отговорено, че дължимото като външна вещ, 

например парите, не противоречи на приятелството, поради което този дълг може да 

бъде опростен. Затова едно може да бъде опростено без друго. Но дължимото за 

някакво провинение противоречи на приятелството. Затова едно провинение или 

оскърбление няма как да бъде опростено без друго. Смешно е, впрочем, човек да моли 

да му бъде простено едно оскърбление, но не и другото. 

 На петото пък следва да се отвърне, че обичта, с която Бог обича природата на 

човека, не е насочена към благото на славата, за постигането на която човек бива 

възпрепятствуван от който и да е смъртен грях. А благодатната обич, чрез която се 

опрощава смъртният грях, отрежда на човека вечен живот: съгласно реченото в 

Посланието до римляните, 6:23: „Дарът Божий е живот вечен.” Поради което и 

аргументът не се отнася до същото. 

 

 

Раздел 4. Дали след опрощаването на провинението чрез покаяние 

остава дължимото наказание11

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че като бъде опростено 

провинението чрез покаяние, дължимото наказание не остава. 

 1. Наистина, с отстраняването на причината отпада и следствието. Но 

провинението е причина за дължимото наказание: тъй като човек заслужава наказание 

тъкмо защото се е провинил. Следователно, опростено ли бъде провинението, 

дължимото наказание не остава. 

 2. Освен това по думите на апостола в Посланието до римляните, 5:15 сл., 

Христовият дар има по-голяма действена сила от греха. А съгрешавайки, човек 

едновременно извършва провинение и заслужава наказание. Следователно още повече 

чрез благодатния дар едновременно се опрощава провинението и се премахва 

дължимото наказание. 

 3. Освен това при покаянието опрощаването на греховете става чрез силата на 

Христовото страдание: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:25: „Него Бог 

отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата, за опрощение на 

сторените по-преди грехове.” Ала Христовото страдание е достатъчно удовлетворение 

                                                 
11 Cf. S. th., I-II q.78 a.6; Sent., IV d.14 q.2 a.1; C. Gent., III 158; In Rom., XI lect.4. 
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за всички грехове, както беше установено по-горе. Следователно след опрощаването на 

провинението не остава дължимо наказание. 

 

 Противно на това е обаче, дето във Втора книга Царства, 12:13 сл., каещият се 

Давид казва на Натан: „Съгреших пред Господа”, а Натан му отвръща: „Господ сне от 

тебе греха ти; ти няма да умреш; но родилият ти се син ще умре”: което и било 

наказанието за предишния грях, както е уточнено пак там. Следователно след 

опрощаването на провинението все пак остава някакво дължимо наказание. 

 

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

произведение, в смъртния грях има две неща: отвръщане от непроменливото благо и 

нередно обръщане към променливо такова. Откъм отвръщането от непроменливото 

благо смъртният грях заслужава вечно наказание; та който е съгрешил против вечното 

благо, да бъде наказан вовеки. Откъм обръщането към променливо благо, доколкото 

такова обръщане е нередно, смъртният грях също заслужава някакво наказание: тъй 

като нередността на провинението се свежда към реда на справедливостта единствено 

чрез наказанието; защото е справедливо онзи, който е бил прекалено снизходителен 

към желанията си, да страда против волята си, за да има някакво равноправие; поради 

което в Откровението на Иоана, 18:7, е речено: „Колкото се е прославила и живяла 

разкошно, толкова мъка и скръб й върнете.” Тъй като обаче обръщането към 

променливото благо е крайно, смъртният грях в това отношение не заслужава вечно 

наказание. Ето защо, ако нередното обръщане към променливо благо е без отвръщане 

от Бога, както е при простимите грехове, дължимото наказание за подобен грях е не 

вечно, ами временно. 

 Така че, когато чрез благодатта се опрощава провинението, отпада отвръщането 

на душата от Бога, доколкото тъкмо чрез благодатта душата се свързва с Бога. Поради 

което и като следствие отпада дължимото вечно наказание. Възможно е обаче да остане 

някакво дължимо временно наказание. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в смъртното 

провинение налице са и двете – и отвръщането от Бога, и обръщането към тварното 

благо: само дето, както беше установено във втората част на това съчинение, 

отвръщането от Бога е там като форма, а обръщането към тварното благо там е като 

материя. Но с отстраняването на формата на дадена вещ отпада видът: например с 
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отмахването на разума отпада човешкият вид. Ето защо казваме, че смъртното 

провинение е простено, когато чрез благодатта се отмахва отвръщането от Бога заедно 

с дължимото вечно наказание. Остава обаче материалното, сиреч нередното обръщане 

към тварното благо. Което заслужава временно наказание. 

 На второто трябва да се отговори, че – както беше установено във втората част 

на това съчинение – на благодатта е присъщо да действува в човека, оправдавайки го от 

греха, както и да му съдействува да постъпва правилно. Така опрощаването на вината и 

на дължимото вечно наказание се отнася към действуващата благодат: а опрощаването 

на дължимото временно наказание се отнася към съдействуващата благодат, доколкото 

именно човекът, понасяйки търпеливо с помощта на божествената благодат 

наказанието, заслужава опрощаване и на дължимото временно наказание. Та както 

следствието от действуващата благодат предхожда това от съдействуващата такава, 

така опрощението на вината и на дължимото вечно наказание е преди пълното 

опрощаване на временното наказание: понеже и двете са по благодат, само че първото е 

единствено по благодат, а второто се дължи и на благодатта, и на свободното 

произволение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че само по себе си страданието на 

Христа е достатъчно за снемането на всяко дължимо наказание, не само на вечното, 

ами и на временното: и съгласно мярата, в която е причастен на силата на Христовото 

страдание, човек придобива опрощение на дължимото наказание. В кръщението човек е 

изцяло причастен на силата на Христовото страдание, тъй като чрез водата и Духа е 

мъртъв с Христа за греха и с него е възроден за нов живот. Ето защо при кръщението 

човек придобива опрощение на цялото дължимо наказание. При покаянието обаче той 

получава силата на Христовото страдание в мярата на собствените си действия, които 

са материята за покаянието, както съгласно казаното по-горе водата е такава за 

кръщението. Затова чрез първото покаятелно действие, когато се опрощава вината, не 

отпада цялото дължимо наказание, ами това става едва след като бъдат извършени 

всички покаятелни действия. 
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Раздел 5. Дали с опрощаването на смъртното провинение се 

заличават всички останки от греха12

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че с опрощаването на смъртното 

провинение се заличават всички останки от греха. 

 1. Наистина, на посоченото място в „За покаянието” Августин заявява: „Никога 

Господ не е лекувал човека, без да го освободи напълно: в съботата той излекувал 

целия човек, тялото – от всяка немощ, душата – от всяка зараза.” Но останки от греха са 

греховните немощи. Следователно не изглежда възможно останки от греха да са налице 

след опрощаването на провинението. 

 2. Освен това, според Дионисий в четвърта глава на „За божествените имена”13

 3. Освен това Божието дело има по-голямо въздействие, нежели човешкото. Ала 

с извършването на добри човешки дела се отмахват останките на противоположния 

грях. Следователно още повече те отпадат при Божието дело, каквото е опрощаването 

на провинението. 

, 

доброто въздействува по-силно от злото: понеже злото действува единствено по силата 

на доброто. Но като съгрешава, човекът приема едновременно цялата зараза на греха. 

Следователно още повече след покаянието той се освобождава от всички останки на 

греха. 

 

 Противно на това е обаче, дето у Марка, 8:22 сл. четем, че слепецът, когото 

Господ сторил зрящ, най-напред възвърнал несъвършено зрението си, поради което и 

казва: „Виждам човеците да минават като дървета”; а сетне го възвърнал напълно, така 

че „виждаше всичко ясно”. Само че проглеждането на слепия обозначава 

освобождаването на грешника. Следователно след първото опрощаване на 

провинението, което възстановява у грешника духовния взор, у него все още са налице  

някакви останки от предишния грях. 

 

 Отговарям с думите, че смъртният грях от гледна точка нередното обръщане 

към променливото благо причинява някаква разположеност в душата; или 

предразположение, ако действието се повтаря често. Както обаче беше казано, вината 

на смъртния грях се опрощава, доколкото се снема чрез благодатта отвръщането на ума 
                                                 
12 Cf. S. th., III q.89 a.1 ad 3; Sent., II d.32 q.1 a.1; IV d.14 q.2 a.1. 
13 De div. nom., IV 20; Thomas Aquinas, lect.16. 
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от Бога. Ала когато бъде отстранено чрез благодатта онова, което е откъм отвръщането, 

все пак може да остане това, което е откъм нередното обръщане към нещо: тъй като 

едното се случва да става и без другото, както беше казано по-преди. Затова няма 

пречка след опрощаването на провинението да останат разположеностите, причинени 

от предходните действия, а те именно биват наричани останки от греха. Прочее, те 

остават като отслабени и приумалени, така че не господствуват над човека. И то по-

скоро като разположености, но не и като предразположения: както след кръщението 

остава разпалващото греха. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Бог излекува 

съвършено целия човек: само че понякога изведнъж, както според Лука, 4:39, тутакси 

възвърнал цялото здраве на Петровата тъща, та тя „стана и им прислужваше”; понякога 

последователно, както според Марка, 8:15, станало с прогледналия слепец. Така и в 

духовен смисъл той понякога обръща сърцето на човека така рязко, щото онзи тутакси 

придобива духовно здраве, като не само му се прощава провинението, ами отпадат и 

всички останки от греха: както станало с Магдалина според Лука, 7:47 сл. Понякога пък 

първо опрощава провинението чрез действуващата благодат, а сетне чрез 

съдействуващата благодат последователно заличава и останките от греха. 

 На второто трябва да се отговори, че грехът понякога тутакси води до слаба 

разположеност, като причинена от едно действие: понякога до по-силна, като 

причинена чрез много действия. 

 На третото пък следва да се отвърне, че чрез едно човешко действие не се 

отмахват всички останки от греха: понеже, както е казано в „Категории”14

 

, „ако лош 

човек бъде подтикнат да стори добро, той ще стане поне с малко по-добър”: а ако 

деянията му се умножат, той ще стане добър по силата на придобитата добродетелност. 

Това обаче далеч по-резултатно прави божествената благодат, независимо дали с едно 

или повече действия. 

 

 

                                                 
14 Aristoteles, Praedic., 8, 13a23. 
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Раздел 6. Дали опрощаването на провинението е резултат от 

покаянието като добродетел15

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че опрощаването на провинението 

не е резултат от покаянието като добродетел. 

 1. Наистина, покаянието се смята за добродетел, доколкото е начало на човешко 

действие. Само че човешкото действие не води до опрощаване на провинението, ами то 

е резултат от действуващата благодат. Следователно опрощаването на провинението не 

е резултат от покаянието като добродетел. 

 2. Освен това някои други добродетели превъзхождат покаянието. Ала 

опрощаването на провинението не се смята за резултат от някоя друга добродетел. 

Следователно то не е резултат и от покаянието като добродетел. 

 3. Освен това опрощаването на провинението става именно по силата на 

Христовото страдание: съгласно реченото в Посланието до евреите, 9:22: „Без 

проливане кръв прошка не бива.” Само че покаянието като тайнство действува по 

силата на Христовото страдание, също както и останалите тайнства, което проличава от 

казаното по-горе. Следователно опрощаването на провинението е резултат от 

покаянието не като добродетел, ами като тайнство.  

 

 Противно на това е обаче, дето причина за дадено нещо собствено е онова, без 

което то не може да бъде: защото всяко следствие зависи от своята причина. Но 

провинението може да бъде опростено от Бога без тайнството покаяние, не обаче и без 

добродетелта покаяние, както беше казано по-горе. Поради което Бог прощавал 

греховете на каещите се и преди тайнствата на новия закон. Следователно 

опрощаването на провинението е резултат от покаянието като добродетел. 

 

 Отговарям с думите, че покаянието е добродетел като начало на някои човешки 

действия. Човешките действия, извършени от грешника, са материята на тайнството 

покаяние. Но всяко тайнство постига резултата си не само по силата на формата, ами и 

по силата на материята: тъй като всяко тайнство се състои от двете, както беше 

установено по-горе. Ето защо, както при кръщението опрощаването на провинението 

става не само по силата на формулата, от която придобива силата си и самата вода; така 

                                                 
15 Cf. Sent., IV d.14 q.2 a.1; De verit., q.28 a.8 ad 2; Quodl., IV q.7 a.1. 
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и опрощаването на провинението е резултат от покаянието най-напред по силата на 

ключовете, които държат свещенослужителите и които представляват формата на 

въпросното тайнство, както беше казано по-горе: а сетне по силата на действията на 

каещия се, които са свързани с добродетелта покаяние, но само доколкото в някакъв 

смисъл са съотнесени с ключовете на Църквата. Така става видно, че опрощаването на 

провинението е резултат от покаянието като добродетел: ала преди това от покаянието 

като тайнство. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че резултат от 

действуващата благодат е оправдаването на нечестивия, както беше казано във втората 

част на това съчинение. При него, както беше казано пак там, има не само изливане на 

благодат и опрощаване на провинението, ами и движение на свободното произволение 

спрямо Бога, каквото е действието на оформената вяра, както и движение на 

свободното произволение спрямо греха, каквото е покаятелното действие. Тези 

човешки действия обаче са там като резултат от действуващата благодат, предизвикан 

едновременно с опрощаването на провинението. Затова опрощаването на провинението 

не става без действие на добродетелта покаяние, при все че е резултат от 

действуващата благодат.  

 На второто трябва да се отговори, че при оправдаването на нечестивия е 

налице не само покаятелно действие, ами и такова на вяра, както беше казано. Поради 

което опрощаването на провинението се смята за следствие не само от добродетелта 

покаяние: ами преди това и от вярата и боголюбието. 

 На третото трябва да се отговори, че действието на добродетелта покаяние е 

обърнато към страданието на Христа и чрез вярата, и чрез подчинеността му на 

ключовете на Църквата. Поради което и по единия, и по другия начин то води до 

опрощаване на провинението по силата на Христовото страдание. 

 На аргумента „против” пък следва да се отвърне, че действието на 

добродетелта покаяние е такова, щото без него не е възможно опрощаването на 

провинението, доколкото е неотделимо от благодатта, чрез която най-вече се опрощава 

вината и която действува във всички тайнства. Ето защо оттук не може да се заключи, 

че благодатта е по-изначална причина за опрощаването на провинението, нежели 

тайнството покаяние. Трябва да се знае обаче, че както в стария, така и в природния 

закон в някакъв смисъл било налично тайнството покаяние, както беше казано по-горе.         
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