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ОСЕМДЕСЕТ И ОСМИ ВЪПРОС. 
ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ГРЕХОВЕТЕ, ОПРОСТЕНИ СЛЕД 

ПОКАЯНИЕ 
 

 Сега следва да се спрем на възвръщането на греховете, опростени след покаяние. 

 В тази връзка се пита за четири неща: 

 Първо, дали опростените чрез покаянието грехове се връщат безусловно при 

последващо прегрешение. 

 Второ, дали те се връщат по-специално чрез някои прегрешения в резултат на 

неблагодарност. 

 Трето, дали заслужават същото наказание. 

 Четвърто, дали неблагодарността, поради която се връщат, е отделен грях. 

 

 

 

Раздел 1. Дали опростените грехове се връщат при последващо 

прегрешение1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че опростените грехове се връщат при последващо 

прегрешение. 

 1. Наистина, в първа книга на „За кръщението”2

 2. Освен това по повод реченото у Лука, 11:24: „Ще се върна в къщата си, отдето 

излязох”, Беда

 Августин заявява: „В 

Евангелието Господ съвсем явно ни учи, че когато я няма братската любов, 

опростените грехове се завръщат, давайки пример със слугата, от когото господарят 

поискал вече опростения дълг, тъй като онзи не пожелал да прости дълга на другаря 

си.” Но братската любов отпада при всеки смъртен грях. Следователно след всяко 

последващо смъртно прегрешение се възвръщат опростените преди това чрез покаяние 

грехове. 

3

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.22 q.1 a.1; In Mt., XVIII. 

 отбелязва: „От това стихче трябва да се боим, а не да го тълкуваме: за 

да не би вината, която мислехме за угасена в нас, поради немарливостта и безгрижието 

2 De baptismo, I 12. 
3 In Lc., IV. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXVIII. За възвръщането на греховете 

2 

 

http://philosophymedieval.org/  

ни пак да ни връхлети.” А това не би станало, ако провинението ни не се възвърне. 

Следователно опростеното чрез покаяние провинение се възвръща. 

 3. Освен това Господ казва у Иезекиила, 18:24: „Праведник, ако отстъпи от 

своята правда и постъпи неправедно, всички негови добри дела, каквито е вършил, не 

ще бъдат спомнени.” Ала сред всички сторени от него добри дела попада и покаянието 

му: тъй като по-горе беше отбелязано, че покаянието е част от справедливостта. Значи 

след като каещият се съгреши, няма да му се брои предишното покаяние, от което е 

последвало опрощаване на греховете му. Следователно въпросните грехове се връщат. 

 4. Освен това благодатта покрива миналите грехове: както се вижда от реченото 

от апостола в Посланието до римляните, 4:22 сл., където са приведени думите от 

Псалома, 31:1: „Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са 

покрити!” Ала чрез последващия смъртен грях се отмахва благодатта. Следователно 

сторените преди грехове остават открити. А значи те и се връщат. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до римляните, 

11:29: „Божиите дарове и призванието са неотменни.” Но греховете на каещия се са 

опростени чрез Божия дар. Следователно опростените грехове не се възвръщат в 

резултат на следващо прегрешение, все едно Бог се разкайва за дара на опрощението. 

 2. Освен това Августин4

 

 казва: „Който отстъпи от Христа и стигне края на 

живота си чужд на благодатта, нe отива ли към гибел? Само дето той не изпада отново 

в онова, което му е простено, нито бива прокълнат за първородния грях.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, в смъртния грях има две 

неща: отвръщане от Бога и обръщане към тварно благо. Що се отнася до отвръщането в 

смъртния грях, то, разгледано само по себе си, е общо за всички смъртни грехове: 

понеже чрез който и да е смъртен грях човек се отвръща от Бога. Оттук следва, че и 

петното, придобито чрез лишаването от благодат, и дължимото вечно наказание са 

общи за всички смъртни грехове. В този именно смисъл се разбира реченото у Иакова, 

2:10: „Който съгреши в едно, той бива виновен във всичко.” От гледна точка на 

обръщането обаче смъртните грехове са различни и понякога противоположни. 

 Откъдето е очевидно, че откъм обръщането последващото смъртно прегрешение 

не причинява възвръщането на заличените преди това смъртни грехове. В противен 

                                                 
4 Cf. Responsiones Prosperi, I 2; Gratianus, Decretum, II causa 33 q.3 d.4 cn.14. 
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случай би се оказало, че чрез греха на прахосничеството човекът ще се върне към 

заличеното си преди това предразположение или разположеност към скъперничество: и 

така противоположното ще бъде причина за противоположното на себе си, което е 

невъзможно. Ако обаче при смъртните грехове отчитаме безусловно онова, което е 

откъм отвръщането, то чрез последващото смъртно прегрешение човек се лишава от 

благодат и заслужава вечно наказание, както е било и преди. Наистина, доколкото 

отвръщането при смъртния грях придобива някакво различие вследствие обръщането 

към различни неща като към различни причини, така щото е различно отвръщането, 

различно петното и различно дължимото наказание, които произлизат от различни 

смъртни прегрешения: остава въпросът, дали петното и дължимото вечно наказание, 

причинени от опростени преди това греховни действия, се възвръщат след последващо 

смъртно прегрешение. 

 На някои5

 Ето защо други

 им се струва, че те се възвръщат безусловно по този начин. Само че 

това не може да е така. Защото Божието дело не може да бъде отменено от човешко 

такова. Само че опрощаването на предишните грехове е дело на божественото 

милосърдие. Следователно то не може да бъде отменено последващото прегрешение на 

човека: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:3: „Нима неверието им ще 

умножи Божията вярност?” 
6

 Ето защо не е възможно петното и дължимото наказание за предходните грехове 

да се възвръщат като причинени от такива действия. Случва се обаче следващото 

греховно действие да съдържа потенциално в себе си дължимото наказание за 

предходното прегрешение: доколкото съгрешилият повторно изглежда да съгрешава 

 приемат, че греховете се възвръщат, само че настояват, щото 

Бог прощава греховете на каещия се, който предстои да съгреши, не съобразно 

предзнанието си, ами единствено съобразно настоящата си справедливост.  Защото той 

знае отнапред, че онзи ще трябва да бъде наказан вовеки за прегрешенията си и 

въпреки това по благодат го сторва праведен понастоящем. Ала и това твърдение е 

неудържимо. Понеже ако причината бъде положена безусловно, то безусловно се 

полага и следствието. Така че, ако опрощаването на греховете чрез благодатта и 

благодатните тайнства не е безусловно, ами зависи от някакво условие в бъдеще, ще 

излезе, че благодатта и благодатните тайнства не са достатъчна причина за 

опрощаването на греховете. Което е погрешно, тъй като уязвява Божията благодат. 

                                                 
5 Hugo de S. Victore, De sacramentis, II 14, 9; Petrus Pictavensis, Sent., III 12. 
6 Gratianus, Decretum, loc. cit., d. 4 c.2 sqq. 
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по-тежко, отколкото е съгрешил преди: съгласно реченото в Посланието до римляните, 

2:5: „По твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева”, 

доколкото именно „нехаеш за Божията благост”, която „води към покаяние” (пак там, 

2:4); а още повече нехае човек за Божията благост, ако след като му е бил опростен 

грехът, той го извършва повторно; защото далеч по-голямо е добродеянието, когато се 

опрощава грехът, нежели когато се търпи грешникът. Така стореното след покаянието 

прегрешение възвръща по някакъв начин дължимото наказание за опростените преди 

това грехове, само че не в смисъл, че е причинено от опростените преди това грехове, 

ами в смисъл, че е причинено от сторения последен грях, който е утежнен от 

предходните. Това означава, че опростените грехове се възвръщат не безусловно, ами 

само в някакво отношение: доколкото именно се съдържат потенциално в 

последващото прегрешение. 

 

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

очевидно трябва да се разбира като отнасящо се до възвръщането на греховете с оглед 

дължимото вечно наказание, разглеждано само по себе си: понеже именно съгрешилият 

след покаяние си навлича заслужено вечно наказание, също както и преди: макар и не 

поради една и съща причина. Затова и Августин, след като казва на посоченото място, 

че човек „не изпада отново в онова, което му е простено, нито бива прокълнат за 

първородния грях”, добавя: „Той ще бъде осъден на същата смърт, която заслужавал 

заради простените му вече грехове”: понеже ще го постигне вечната смърт, която 

заслужил чрез миналите си грехове. 

 На второто трябва да се отговори, че с тези си думи Беда не иска да каже, дето 

опростеното преди провинение връхлита човека чрез възвръщането на предишното 

дължимо наказание: ами това става чрез повторението на действието. 

 На третото трябва да се отговори, че чрез последващото прегрешение потъват 

в забрава предходните добри дела като заслужаващи вечен живот: не обаче и като 

възпрепятствуващи греха. Затова, ако някой съгреши смъртно след като е възстановил 

дължимото, той не е виновен в невръщане на дълга. Още по-малко в забрава потъва, що 

се отнася до опрощаването на вината, стореното преди покаяние: защото опрощаването 

на провинението е по-скоро Божие, нежели човешко дело. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че благодатта безусловно премахва 

петното и дължимото вечно наказание: но тя покрива и миналите греховни деяния, за 
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да не би Бог заради тях да лиши човека от благодат и да го смята заслужаващ вечно 

наказание. А което благодатта стори веднъж, то остава за постоянно. 

 

 

Раздел 2. Дали опростените грехове се възвръщат специално чрез 

неблагодарността, проявяваща се в четири вида прегрешения7

 

  

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че опростените грехове не се 

възвръщат чрез неблагодарността, проявяваща се по-специално в четири вида грехове, 

именно в ненавистта към брата, отстъплението от вярата, пренебрегването на изповедта 

и измъчването от стореното покаяние: които са посочени и в следните стихове: 

 „Брата си мрази, отстъпва от вярата, всичко достойно презира,  

 яд го е, че се е каял, повтаря предишни простъпки.” 

 1. Наистина, неблагодарността е толкова по-голяма, колкото по-тежък е 

стореният от човека след благодеятелното опрощение на греховете грях срещу Бога. Но 

има и по-тежки грехове: например богохулството срещу Бога и съгрешаването срещу 

Светия Дух. Следователно излиза, че опростените грехове се възвръщат не съобразно 

неблагодарността, проявяваща се във въпросните прегрешения,  а съобразно другите. 

 2. Освен това Рабан8

 3. Освен това неблагодарността е толкова по-голяма, колкото след по-голямо 

прието благодеяние човек съгрешава. Но Божие благодеяние е и самата невинност, 

благодарение на която избягваме греха: защото Августин заявява във втора книга на 

„Изповеди”

 казва: „Бог е предал негодния слуга на мъчения, докато 

онзи плати всичките си дългове: понеже като заслужаващи наказание му се вменяват не 

само греховете, що е сторил след кръщението, ами и първоначалните, които са 

опростени при кръщението.” Към дълговете ни се причисляват обаче и простимите 

грехове, за които се молим: „Прости нам дълговете ни.” Следователно те също се 

възвръщат чрез неблагодарността. И на същото основание излиза, че вече простените 

грехове се възвръщат чрез простимите грехове, а не само чрез споменатите по-горе. 

9

                                                 
7 Cf. Sent., IV d.22 q.1 a.1 sqq.; In Mt., XVIII.  

: „На благодатта ти отдавам това, дето не съм вършил някои грехове.” Ала 

невинността е по-голям дар дори от опрощаването на всички грехове. Следователно не 

по-малко е неблагодарен Богу онзи, който съгрешава за пръв път след невинността си, 

8 Petrus Lombardus, Sent., IV d.22 c.1; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.1. 
9 Confessiones, II 7. 
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нежели другият, който съгрешава след покаяние. Така се оказва, че опростените 

грехове не се връщат най-вече чрез неблагодарността, проявяваща се в споменатите 

прегрешения. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Григорий в осемнадесета книга на 

„Поучения”10

 

: „От казаното в Евангелията проличава, че ако не прощаваме от цяло 

сърце простъпките срещу нас, ще ни се подири в замяна и онова, което сме имали 

радостта да ни бъде простено чрез покаянието.” Така вследствие неблагодарността 

опростените грехове се възвръщат, специално когато ненавиждаме брата си. А същото 

важи и за останалите случаи. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, опростените чрез покаяние 

грехове се смятат за завръщащи се, доколкото дължимото наказание за тях поради 

неблагодарността се съдържат потенциално в последващото прегрешение. 

Неблагодарност обаче може да бъде проявена по два начина. Първо, когато някой стори 

нещо против благодеянието. По този начин чрез всеки смъртен грях, оскърбяващ Бога, 

човек се оказва неблагодарен спрямо оногова, който е опростил греховете. Така чрез 

всяко последващо смъртно прегрешение поради неблагодарността се възвръщат всички 

опростени преди грехове. 

 На второ място неблагодарност бива проявена не само когато някой стори нещо 

против формата на предходното благодеяние. Тази форма, ако бъде разглеждана откъм 

благодетеля, е опрощаването на дълговете. Ето защо противно на въпросната форма 

постъпва онзи, който не прощава на молещия го за прошка негов брат, ами продължава 

да таи ненавист срещу му. Ако пък бъде разглеждана откъм каещия се,  който приема 

това благодеяние, то установяваме двойно движение на свободното произволение. 

Първо е движението на свободното произволение спрямо Бога,  което движение е 

действие на оформената вяра, а противно на него постъпва човекът, отстъпващ от 

вярата: второ е движението на свободното произволение спрямо греха, което е 

покаятелното действие. Към него най-напред се отнася, както беше казано по-горе, дето 

човек възненавижда предишните грехове: а противно на това постъпва онзи, който 

страда, дето се е покаял. На второ място към покаятелното действие се отнася това, 

дето каещият се възнамерява да се подчини на ключовете на Църквата чрез изповедта 
                                                 
10 Cf. Gregorius Magnus papa., Dial., IV 60; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.2; Petrus Lombardus, Sent., IV 
d.22 c.1.  
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си: съгласно реченото в Псалома, 31:5: „Аз казах: ще изповядам Богу моите 

прегрешения, и Ти сне от мене вината на греха ми.” Противно на това постъпва онзи, 

който пренебрегва изповедта, която е възнамерявал да извърши.  

 Тъкмо поради това и се казва, че специално неблагодарността на грешниците е 

причината за възвръщането на опростените преди грехове. 

 

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

специално за тези грехове не защото те са по-тежки от другите: ами защото по-

непосредствено противостоят на благодеянието при опрощаването на греховете. 

 На второто трябва да се отговори, че също простимите грехове и първородният 

грях се връщат все по начина, по който и смъртните: доколкото именно бива презирано 

Божието благодеяние, чрез което са опростени въпросните грехове. Чрез простимия 

грях обаче човек не проявява неблагодарност: понеже, съгрешавайки простимо, той 

постъпва не противно на Бога, ами само покрай него. Поради което чрез простимите 

грехове опростените грехове не се връщат по никой начин. 

 На третото пък следва да се отвърне, че дадено благодеяние трябва да бъде 

мислено по два начина. От една страна, с оглед величината на самото благодеяние. В 

този смисъл невинността е по-голямо Божие благодеяние, нежели покаянието, което е 

наречено „втора дъска след корабокрушението”. От друга страна благодеянието може 

да бъде мислено откъм приемащия го, който е по-малко достоен и така по-голяма е 

проявената спрямо него благодат. Поради което и той е по-неблагодарен, ако я 

пренебрегне. В този смисъл благодеянието при опрощаването на вината е по-голямо, 

доколкото е предоставено на напълно недостоен човек. Откъдето пък следва, че и 

неблагодарността е по-голяма. 
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Раздел 3. Дали наказанието, дължимо за неблагодарността с оглед 

последващото прегрешение, е толкова голямо, колкото е било и това 

за простените преди грехове11

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че наказанието, дължимо за 

неблагодарността с оглед последващото прегрешение, е толкова голямо, колкото е било 

и това за простените преди грехове. 

 1. Наистина, съобразно величината на прегрешението е и величината на 

благодеянието, чрез което бива опростен грехът; а следователно такава е и величината 

на неблагодарността, с която презираме въпросното благодеяние. Но величината на 

последващото дължимо наказание е съобразена с величината на неблагодарността. 

Следователно за неблагодарността с оглед последващото прегрешение дължим същото 

по количество наказание, което и за всички предходни грехове. 

 2. Освен това повече съгрешава оскърбяващият Бога, нежели оскърбяващият 

човека. Но освободеният от някой господар роб бива върнат в същото робско 

състояние, от което е бил освободен, или дори в по-тежко. Следователно още повече 

онзи, който е съгрешил против Бога, след освобождаването му от греха бива върнат 

към такова дължимо наказание, на каквото е подлежал и преди. 

 3. Освен това у Матея, 18:34, е речено, че „като се разгневи, господарят му”, 

сиреч на оногова, простените грехове на когото се върнали поради неблагодарността 

му, „го предаде на мъчители, докле да му изплати целия дълг”. Ала това не би било 

така, ако поради неблагодарността си той не заслужаваше такова наказание, каквото и 

за всички предишни грехове. Следователно поради неблагодарността заслужаваме 

равно на предходното наказание. 

 

 Противно на това е обаче казаното във Второзаконие, 25:2: „Според вината да 

му се сложат няколко броени удара.” От което става видно, че за малко прегрешение не 

се налага голямо дължимо наказание. Ала понякога последващият смъртен грях е далеч 

по-малък от всеки от опростените преди грехове. Следователно за последващия грях не 

заслужаваме такова наказание, каквото е било това за простените преди грехове. 

 

                                                 
11 Cf. Sent., IV d.22 q.1 a.2. 
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 Отговарям с думите, че според някои12

 Оттук става очевидно, че поради неблагодарността последващият грях не 

непременно заслужава такова наказание, каквото и предходните прегрешения: ала че 

трябва да има някаква съразмерност, така щото, колкото опростените преди грехове са 

били повече и по-големи, толкова по-голямо да е дължимото за всеки последващ 

смъртен грях наказание. 

 поради неблагодарността последващото 

провинение поражда такова дължимо наказание, каквото е било и за всички опростени 

преди това грехове, плюс дължимото за въпросното прегрешение наказание. Само че 

това не е необходимо. Понеже по-горе беше казано, че дължимото за предходните 

прегрешения наказание  не се възвръща вследствие последващото прегрешение, 

доколкото то не е за предходните грешни деяния, ами за последващото такова. Така че 

величината на дължимото за възвръщащото се прегрешение наказание трябва да е 

съобразно тежестта на последващото прегрешение. Може обаче да се случи тежестта на 

последващото прегрешение да е равна на величината на всички предишни грехове: 

само че това не е винаги по необходимост така, било когато става дума за тежестта на 

греха с оглед на собствения му вид, както когато последващото прегрешение е 

обикновено блудство, пък предишните  грехове са човекоубийство, прелюбодеяние или 

светотатство; било когато става дума за тежестта му с оглед на присъвкупената към 

него неблагодарност. Защото величината на неблагодарността не е непременно равна 

на тази на приетото благодеяние, която се определя от величината на опростените 

преди грехове. Понеже се случва по отношение на едно и също благодеяние един да е 

много неблагодарен, презирайки силно благодеянието или извършвайки тежко 

провинение срещу благодетеля си; а друг да е малко неблагодарен, понеже 

пренебрежението му е слабо, а постъпката му срещу благодетеля е незначителна. 

Величината на неблагодарността е обаче съразмерна на тази на благодеянието; защото 

при еднакво презрение спрямо благодеянието или еднакво оскърбление срещу 

благодетеля неблагодарността ще е толкова по-тежка, колкото по-голямо е било 

благодеянието. 

 

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

проявяващо се в опрощаването на вината, придобива безусловната си величина 

съобразно величината на опростените грехове. Но грехът на неблагодарността 

                                                 
12 Guillelmus Parisiensis, De sacram. poenit., 19. 
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придобива абсолютната си величина не съобразно величината на благодеянието, ами 

съобразно тази на презрението или оскърблението, както беше казано. Така че в случая 

аргументът е невалиден. 

 На второто трябва да се отговори, че освободеният роб попада отново в 

някогашното си робско състояние не за каквато и да е неблагодарност, а само за тежка 

такава. 

 На третото пък следва да се отвърне, че онзи, чиито простени грехове се 

възвръщат поради неблагодарността му, изплаща целия дълг не безусловно, ами само 

доколкото величината на предходните прегрешения е налице съразмерно в 

последващата неблагодарност, както беше казано. 

 

 

Раздел 4. Дали неблагодарността, на основание на която 

последващото прегрешение води до възвръщането на опростените 

преди грехове, е отделен грях13

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че неблагодарността, на 

основание на която последващото прегрешение води до възвръщането на опростените 

преди грехове, е отделен грях. 

 1. Наистина, отблагодаряването е вид разплащане, каквото се изисква за 

справедливостта; както е видно от думите на Философа в пета книга на „Етика”.14

 2. Освен това във втора книга на своята „Реторика”

 Но 

справедливостта е отделна добродетел. Следователно неблагодарността е отделен грях. 
15

 3. Освен това отделното следствие произлиза от отделна причина. Ала 

неблагодарността има отделно следствие: тя именно води до възвръщането на 

опростените преди прегрешения. Следователно неблагодарността е отделен грях. 

 Тулий полага 

благодарността като отделна добродетел. А неблагодарността е противоположна ней. 

Следователно неблагодарността е отделен грях. 

 

                                                 
13 Cf. S. th., II-II q.107 a.2 ad 1; Sent., IV d.22 q.1 a.2. 
14 Aristoteles, Ethic., V 5, 1132b31; Thomas Aquinas, lect.8. 
15 Cicero, Rhet., II 53. 
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 Противно на това е обаче, дето последицата от всички грехове не е отделен 

грях. Но всеки смъртен грях прави човека неблагодарен Богу, както става ясно от 

казаното преди. Следователно неблагодарността не е отделен грях. 

 

 Отговарям с думите, че неблагодарността на съгрешаващия понякога е отделен 

грях; а понякога не е, ами е обстоятелство, съпътствуващо изобщо всеки смъртен грях, 

сторен срещу Бога. Защото грехът получава вида си от намерението на съгрешилия: 

поради което и Философът заявява в пета книга на „Етика”16, че „онзи, който 

прелюбодействува, за да открадне, е по-скоро крадец, нежели прелюбодеец”. Та ако 

някой грешник съгреши, понеже презира Бога и приетото благодеяние, този грях по 

вида си е неблагодарност: и въпросната неблагодарност на съгрешаващия е отделен 

грях. Но ако, възнамерявайки да стори грях, например човекоубийство или 

прелюбодеяние, той не бива възпрян от това си деяние от нещо, свързано с презрението 

към Бога, неблагодарността няма да е отделен грях, ами ще бъде отнесена към вида на 

другия грях като един вид обстоятелство. Само че, както отбелязва Августин в „За 

природата и благодатта”17

 

, не всеки грях е от презрение: и все пак при всяко 

прегрешение биват пренебрегнати Божиите предписания. Поради което е очевидно, че 

неблагодарността на съгрешаващия понякога е отделен грях, ала не винаги. 

 Оттук стават ясно и отговорите на възраженията. Защото първите аргументи 

заключават, че сама по себе си неблагодарността е някакъв вид грях. Последният 

аргумент пък заключава, че неблагодарността, доколкото е налична във всеки грях, не е 

отделен грях. 

 

                                                 
16 Aristoteles, Ethic., V 2, 1130a24; Thomas Aquinas, lect.3. 
17 De natura et gratia, 29. 
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