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ОСЕМДЕСЕТ И СЕДМИ ВЪПРОС. 
ЗА ОПРОЩАВАНЕТО НА ПРОСТИМИТЕ ГРЕХОВЕ 

 

 Следва да говорим за опрощаването на простимите грехове.  

 Във връзка с това се задават четири въпроса: 

 Първо, дали простим грях може да бъде опростен без покаяние. 

 Второ, дали може да бъде опростен без вливане на благодат. 

 Трето, дали простимите грехове биват опрощавани чрез наръсване със светена 

вода, биене по гърдите, Господнята молитва и други подобни. 

 Четвърто, дали простимият грях може да бъде опростен без смъртния такъв. 

 

 

Раздел 1. Дали простимият грях може да бъде опростен без покаяние1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че простимият грях може да бъде опростен без 

покаяние. 

 1. Наистина, смисълът на истинското покаяние, както беше казано по-горе, е 

такъв, че човекът не само се измъчва от миналия грях, ами и възнамерява да се 

предпази от бъдещия. Ала простимите грехове се опрощават и без такова намерение: 

понеже човекът със сигурност знае, че не е в състояние да живее настоящия си живот 

без да извършва простими грехове. Следователно простимите грехове могат да бъдат 

опростени без покаяние. 

 2. Освен това покаянието не е без действително негодувание срещу греховете. 

Но простимите грехове могат да бъдат опростени без възнегодуване срещу тях: както 

се вижда да става, когато убитият в съня си заради Христа човек тутакси се възнася на 

небето, което не би се случило, ако простимите грехове оставаха неопростени. 

Следователно простимите грехове могат да бъдат опростени без покаяние. 

 3. Освен това простимите грехове противостоят на жарта на боголюбието, както 

беше казано във втората част на това съчинение. Само че едната противоположност се 

снема чрез другата. Следователно опрощаването на простимите грехове става тъкмо 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.87 a.2 ad 2; Sent., IV d.16 q.2 a.2. 
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чрез жарта на боголюбието, което може да е налично и без действително възнегодуване 

срещу простимия грях. 

 

 Противно на това е обаче напомнянето на Августин в „За покаянието”2

 

, че „има 

покаяние, което се извършва всеки ден в Църквата за простимите грехове”. А то би 

било напразно, ако простимите грехове можеха да бъдат опростени без покаяние. 

 Отговарям с думите, че опрощаването на вината, както беше казано, става чрез 

приобщаване към Бога, от когото в някакъв смисъл ни е отделило провинението. 

Цялостно от него ни отделя смъртният грях, а частично – простимият: защото чрез 

смъртния грях умът напълно се отвръща от Бога и постъпва противно на боголюбието; 

докато чрез простимия грях чувствата на човека отслабват и не се насочват собствено 

към Бога. Затова както единият, така и другият грях бива опростен чрез покаяние, тъй 

като те и двата пренареждат волята на човека чрез обръщането й към тварното благо: 

понеже както смъртният грях не може да бъде опростен, докато волята е привързана 

към греха, така същото важи и за простимия грях, доколкото остава ли причината, 

остава и следствието. Разбира се, за опрощаване на смъртния грях се изисква по-

съвършено покаяние, та човек действително да възненавиди, доколкото е по силите му, 

сторения от него смъртен грях, като се постарае да си припомни отделните смъртни 

грехове, та да възнегодува срещу всеки от тях. Това не се изисква за опрощаването на 

простимите грехове. При все това не е достатъчна само предразположеността към 

възнегодуване, каквато придобиваме чрез предразположеността ни към боголюбие или 

добродетелта на покаянието: тъй като по този начин боголюбието не би било 

съотносимо с простимия грях, което е очевидно невярно. От което пък следва, че се 

изисква някакво действено възненавиждане: при което човек така обръща чувствата си 

към Бога и божествените предмети, щото ако му се случи нещо да отслаби тази му 

устременост, той негодува и се измъчва, че го е сторил, макар в действителност да не е 

мислил за него. Това не е достатъчно за опрощаването на смъртния грях, освен ако не 

става дума за грехове, забравени след внимателно обмисляне. 

 

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

благодатта човек е в състояние да избегне всички смъртни грехове и всеки един от тях 
                                                 
2 Cf. Augustinus. Ep. CCLXV; Petrus Lombardus, Sent., IV d.16 c.5; Gratianus, Decretum, II causa 33 q.3 d.1 
cn.81. 
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поотделно; и е в състояние да избегне отделните простими грехове, само че не всички; 

както става ясно от казаното във втората част на настоящото съчинение. Ето защо 

покаянието за смъртните грехове предполага човек да възнамерява да се въздържа от 

всички смъртни грехове и от всеки един от тях. А покаянието за простимите грехове 

изисква той да възнамерява да се въздържа от отделните, не обаче и от всички: тъй като 

слабостта ни в този живот не ни го позволява. Намерението ни обаче трябва да е да се 

подготвим да намалим простимите си грехове: в противен случай човек би се подложил 

на опасността да отстъпи, ако не се стреми да върви напред или да отстранява 

препятствията пред духовния си възход, каквито са простимите грехове. 

 На второто трябва да се отговори, че понесеното за Христа страдание 

придобива, както беше казано по-горе, силата на кръщението. Поради което пречиства 

от всяка вина, както от смъртната, така и от простимата, стига само волята да не се 

окаже действително обвързана с греха. 

 На третото пък следва да се отвърне, че жарта на боголюбието предполага 

действено възненавиждане на простимите грехове, както беше казано по-горе. 

 

 

Раздел 2. Дали за опрощаването на простимите грехове се изисква 

вливане на благодат3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че за опрощаването на простимите 

грехове се изисква вливане на благодат. 

 1. Наистина, следствието не е налице без собствената си причина. Но собствена 

причина за опрощаване на греховете е благодатта: защото греховете собствено не се 

опрощават поради личните заслуги на човека: и затова в Посланието до ефесяните, 2:4 

сл., е речено: „Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар 

да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори ви с Христа, по чиято благодат 

сте спасени.” Следователно простимите грехове не се опрощават без вливане на 

благодат. 

 2. Освен това простимите грехове не се опрощават без покаяние. Но при 

покаянието се влива благодат: също както и при другите тайнства на новия закон. 

Следователно простимите грехове не се опрощават без вливане на благодат. 

                                                 
3 Cf. S. th., III q.87 a.3; a.4 ad 2; Sent., IV d.16 q.2 a.2; d.21 q.2 a.1; De malo, q.7 a.11. 
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 3. Освен това простимият грях опетнява в някакъв смисъл душата. Ала петното 

се премахва тъкмо чрез благодатта, която е духовна украса за душата. Оказва се, 

следователно, че простимите грехове не се опрощават без вливане на благодат. 

 

 Противно на това е обаче, че стореният простим грях нито отмахва благодатта, 

нито я приумалява, както беше установено във втората част на това съчинение. 

Следователно поради същото основание за опрощаването на простимия грях не се иска 

вливане на нова благодат. 

 

 Отговарям с думите, че всяко нещо се снема чрез противоположното нему. Ала 

простимият грях не противостои на предразположението към благодат или на 

боголюбието, ами само отслабва действието му, доколкото човек е прекалено 

привързан към тварното благо, макар и да не е против Бога, както беше установено във 

втората част на това произведение. Ето защо за отмахването на греха не се изисква 

предразположеност към благодат, ами е достатъчно някакво благодатно или 

боголюбиво действие за опрощаването му. 

 Но тъй като в съществата със свободно произволение, в които единствено е 

възможно да са налице простимите грехове, не може да има вливане на благодат без 

действително движение на свободното произволение спрямо Бога и спрямо греха; 

простимите грехове биват опрощавани всеки път, когато отново се влива благодат. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че опрощаването на 

простимите грехове също е резултат от благодатта, само че чрез нейно ново действие: а 

не чрез влято отново в душата предразположение. 

 На второто трябва да се отговори, че простимият грях никога не се опрощава 

без някакво действие на добродетелта покаяние, било то явно или скрито, както беше 

казано по-горе. Простимият грях обаче може да бъде опростен без тайнството 

покаяние, което се извършва формално чрез даденото от свещеника опрощение. Ето 

защо за опрощаването на простимия грях не се иска вливане на благодат, каквото е 

налице при всяко тайнство, ала не и при всяко добродетелно действие. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както тялото се случва да бъде 

опетнено по два начина, било чрез лишаване от изискуемото за красотата му, например 

дължимият цвят или дължимата съразмерност на членовете, било чрез прибавянето на 

нещо, което нарушава тази красота, например кал или прах; така и душата се опетнява 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXVII. За опрощаването на простимите грехове 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

от една страна, когато смъртният грях я лиши от украсата на благодатта, а от друга – 

когато чувствата й нередно биват склонени към нещо временно; което става чрез 

простимия грях. Ето защо за премахване на петното на смъртния грях се иска изливане 

на благодат: а за заличаване петното на простимия грях се иска действие, произлизащо 

от благодатта, чрез която се отстранява нередната привързаност на душата към някаква 

временна вещ. 

 

 

Раздел 3. Дали простимите грехове биват опрощавани чрез наръсване 

със светена вода, епископска благословия и други подобни4

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че простимите грехове не се 

опрощават чрез наръсване със светена вода, епископска благословия и други подобни. 

 1. Наистина, простимите грехове не биват опростени без покаяние. Ала само по 

себе си покаянието е достатъчно за опрощаването на простимите грехове. 

Следователно въпросните неща не допринасят с нищо за опрощаването им. 

 2. Освен това всяко от тях има отношение към един простим грях, както и към 

всички. Та ако чрез някое от тях бъде опростен простим грях, ще излезе, че на същото 

основание ще бъдат опростени и всички. Така чрез едното биене по гърдите или чрез 

едното наръсване със светена вода човек ще стане чист от всички грехове. Което е 

очевидно нелепо. 

 3. Освен това простимите грехове водят до някакво дължимо наказание, макар и 

временно: понеже в Първото послание до коринтяните, 3:12 сл., по повод на оногова, 

който „зида с дървета, сено или слама”, е казано, че „ще се спаси, но тъй, както се 

спасява някой през огън”. Ала такива неща, чрез които, както твърдим, биват 

опрощавани простимите грехове, изобщо не носят в себе си наказание или носят малко 

такова. Следователно не са достатъчни за пълното опрощаване на простимите грехове. 

 

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

покаянието”, а именно, че за леките грехове „бием гърдите си и изричаме: Прости нам 

дълговете ни.” Така излиза, че биенето по гърдите и Господнята молитва водят до 

опрощаване на греховете. А това поради същото основание важи и за останалите неща. 
                                                 
4 Cf. S. th., III q.65 a.1 ad 6 et 8; q.83 a.3 ad 3; Sent., IV d.16 q.2 a.2; d.17 q.3 a.3; d.21 q.1 a.2; De malo, q.7 
a.12. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано, за опрощаването на простимите 

грехове не се изисква вливане на нова благодат, ами е достатъчно действие, 

произлизащо от благодатта, с което човек възненавижда греха, било явно, било поне 

скрито, както е когато човек пламенно се устремява към Бога. Затова определени неща 

причиняват опрощаване на греховете поради три причини. Първо, доколкото при тях се 

влива благодат: понеже чрез вливането на благодатта се премахват простимите грехове, 

както беше казано по-горе. По този начин се опрощават простимите грехове чрез 

причастието, елеосвещението и изобщо чрез всички тайнства на новия закон, при които 

се принася благодат. 

 Второ, доколкото те се извършват с един вид възненавиждане на греховете. По 

този начин допринасят за опрощаването на простимите грехове общата изповед, 

биенето по гърдите и Господнята молитва: тъй като при нея се молим: „Прости нам 

дълговете ни.” 

 Трето, доколкото се извършват с почит към Бога и божествените предмети. По 

този начин допринасят за опрощаването на греховете епископската благословия, 

наръсването със светена вода, помазанието, молитвата в осветен храм и подобните тям. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че всички тези неща 

причиняват опрощаване на простимите грехове, доколкото скланят душата към 

покаянието, което е възненавиждане на греховете, било то скрито, било явно. 

 На второто трябва да се отговори, че всички тези неща сами по себе си 

съдействуват за опрощаването на всички простими грехове. Може обаче да бъде 

възпрепятствувано опрощаването на някои простими грехове, към които умът ни 

остава привързан: също както притворността понякога възпрепятствува резултата от 

кръщението. 

 На третото пък следва да се отвърне, че чрез споменатите неща се заличават 

простимите грехове с оглед на провинението, било по силата на някакво освещаване, 

било по силата на боголюбието, разпалвано чрез тези неща. Не всяко от тези 

последните обаче винаги снема цялото дължимо наказание: понеже така напълно 

чистият от смъртен грях, бъде ли наръсен със светена вода, тутакси би трябвало да се 

възнесе на небето. Дължимото наказание се опрощава чрез въпросните неща в мярата 

на пламенната ни устременост към Бога, разпалвана чрез тях, кога повече, кога по-

малко. 
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Раздел 4. Дали простимият грях може да бъде опростен без 

смъртния такъв5

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че простимият грях може да 

бъде опростен без смъртния. 

 1. Наистина, по повод реченото у Иоана, 8:7: „Който от вас е без грях, нека пръв 

хвърли камък върху нея”, глосата отбелязва, че „всички те били в смъртен грях: понеже 

простимите им били опростени чрез обрядите.” Следователно простимият грях може да 

бъде опростен без смъртния. 

 2. Освен това за опрощаването на простимия грях не се изисква вливане на 

благодат. Такова се изисква обаче за опрощаването на смъртния такъв. Следователно 

простимият грях може да бъде опростен без смъртния. 

 3. Освен това простимият грях отстои по-далеч от смъртния, нежели от друг 

простим. Само че един простим грях може да бъде опростен без другия, както беше 

казано. Следователно простимият грях може да бъде опростен без смъртния. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Матея, 5:26: „Няма да излезеш оттам”, 

сиреч от тъмницата, в която бива хвърлен човек заради смъртен грях, „докле не върнеш 

и последния кодрант”, чрез който е обозначен простимият грях. Следователно 

простимият грях не се опрощава без смъртния. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, опрощаването на която и да 

е вина става единствено по силата на благодатта: понеже, както заявява апостолът в 

Посланието до римляните, 4:2 сл., към Божията благодат се отнася, дето Бог „няма да 

вмени грях” човеку, като глосата уточнява, че става дума за простимия грях. Който 

човек е обаче в смъртен грях, той е лишен от Божията благодат. Поради което и никой 

простим грях не му се прощава. 

 

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

място са наречени нередностите или безчестията, които людете си навличали според 

закона. 

                                                 
5 Cf. Sent., IV d.16 q.2 a.1. 
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 На второто трябва да се отговори, че макар за опрощаване на простимите 

грехове да не се изисква вливането на ново предразположение към благодат, все пак се 

изисква някакво благодатно действие. Каквото не може да е налице у подвластния на 

смъртен грях. 

 На третото пък следва да се отвърне, че простимият грях не изключва всяко 

благодатно действие, чрез което могат да бъдат опростени всички простими грехове. А 

смъртният грях изключва изцяло предразположеността към благодат, без каквато няма 

как да бъде опростен никой смъртен или простим грях. Поради което и аргументът не 

се отнася до същото.       
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