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ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПРИДОБИВАНЕТО ОТНОВО НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ЧРЕЗ 

ПОКАЯНИЕТО 
 

 Идва ред да разгледаме придобиването отново на добродетелите чрез 

покаянието. 

 Във връзка с това се задават шест въпроса: 

 Първо, дали чрез покаянието се възстановяват добродетелите. 

 Второ, дали те се възстановяват в равна величина. 

 Трето, дали каещият се бива възстановен в равно достойнство. 

 Четвърто, дали добродетелните дела биват умъртвени чрез греха. 

 Пето, дали умъртвените чрез греха дела придобиват нов живот чрез покаянието. 

 Шесто, дали мъртвите, сиреч извършените без боголюбие, дела придобиват  

живот чрез покаянието. 

 

 

 

Раздел 1. Дали чрез покаянието се възстановяват добродетелите1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че чрез покаянието добродетелите не се 

възстановяват. 

 1. Наистина, загубените добродетели биха се възстановявали чрез покаянието, 

единствено ако покаянието причиняваше добродетелите. Само че покаянието, бидейки 

добродетел, няма как да е причина за всички добродетели: особено предвид на това, че 

някои добродетели са по природата си по-първи от покаянието, както беше казано по-

горе. Следователно те не се възстановяват чрез покаянието. 

 2. Освен това покаянието се състои в някакви действия на каещия се. Ала 

дарените по благодат добродетели не биват причинени от нашите действия: понеже по 

думите на Августин в „За свободното произволение”2

                                                 
1 Cf. S. th., II-II q.152 a.3 ad 3; Sent., IV d.14 q.2 a.2. 

 Бог „действува добродетелно в 

нас без нас”. Следователно излиза, че чрез покаянието не се възстановяват 

добродетелите. 

2 De lib. arbitr., II 19. – cf. Petrus Lombardus, Sent., II d.27 c.4. 
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 3. Освен това притежаващият добродетелта извършва добродетелни действия 

без затруднение и с удоволствие: поради което Философът заявява в първа книга на 

„Етика”3

 

, че „не е справедлив този, който не се радва на справедливото действие”. Но 

мнозина каещи се все още изпитват трудност, докато извършват добродетелни 

действия. Следователно чрез покаянието не се възстановяват добродетелите. 

 Противно на това е обаче, дето у Лука, 15:22, бащата заповядал на каещия се 

негов син да облекат най-хубавата премяна: сиреч, както пояснява Амвросий4

 

, „плаща 

на мъдростта”, от която следват заедно всички добродетели, съгласно реченото в 

Премъдрост Соломонова, 8:7: „Тя научава на целомъдрие и на разсъдливост, 

справедливост и храброст, от които нищо по-полезно няма за людете в живота.” 

Следователно чрез покаянието се възстановяват всички добродетели. 

 Отговарям с думите, че чрез покаянието, както беше казано по-горе, се 

опрощават греховете. Опрощаването на греховете обаче няма как да стане без вливане 

на благодат. Така излиза, че чрез покаянието в човека се влива благодат. А от 

благодатта следват всички благодатно дарени добродетели, също както от същността на 

душата произтичат всички способности: както беше установено във втората част на 

това съчинение. Откъдето следва, че чрез покаянието се възстановяват всички 

добродетели. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по същия начин, по 

който е причина за благодатта, покаянието възстановява добродетелите, както вече 

беше казано. Ала причина за благодатта то е като тайнство: докато като добродетел е 

по-скоро резултат от благодатта. Затова не е непременно необходимо покаянието като 

добродетел да е причина за всички останали добродетели: ами е достатъчно чрез 

тайнството да бъде причинено предразположението за покаяние едновременно с 

предразположенията към другите добродетели. 

 На второто трябва да се отговори, че при тайнството покаяние човешките 

действия се отнасят като материя: докато формалната сила на въпросното тайнство 

зависи от силата на ключовете. Поради това силата на ключовете действено причинява 

благодатта и добродетелите: само че именно като инструмент. А първо действие на 
                                                 
3 Aristoteles, Ethic., I 8, 1099a19; Thomas Aquinas, lect.13. 
4 In Lc., VII. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXXIX. За придобиването отново на добродетелите чрез покаянието 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

каещия се представлява крайната разположеност спрямо последващата благодат: 

именно съкрушението: докато следващите покаятелни действия вече произлизат от 

благодатта и добродетелите. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, понякога 

след първото покаятелно действие, което е съкрушението, остават някакви останки от 

греховете, сиреч разположености, причинени от предходни греховни деяния, които 

затрудняват в някаква степен каещия се да върши добродетелни дела: но все пак 

благодарение на склонността си към боголюбието и останалите добродетели той ги 

върши с удоволствие и без затруднение; също както добродетелният асцидентално 

изпитва затруднение при извършването на добродеяния поради сън или някакво 

телесно неразположение. 

 

 

Раздел 2. Дали след покаянието човек се възправя в равна на 

предишната си добродетелност5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че след покаянието човек се 

възправя в равна на предишната си добродетелност. 

 1. Наистина, в Посланието до римляните, 8:28, апостолът заявява: „На ония, 

които любят Бога, всичко съдействува към добро”: а глосата на Августин6

 2. Освен това Амвросий

 пояснява, че 

това е дотолкова вярно, „щото дори ако такива люде се отклонят и стъпят на кривия 

друм, Бог и това обръща за тяхна полза”. Ала това не би било така, ако човек се 

възправяше в по-малка добродетелност. 
7

 3. Освен това по повод реченото в Битие, 1:5: „Биде вечер, биде утро – ден 

един”, глосата отбелязва: „Вечерна е светлината на падението, утрешна – тази на 

възправянето.” Но утринната светлина е по-голяма от вечерната. Следователно човек се 

възправя в по-голяма благодат и боголюбие, отколкото е имал преди. Което проличава 

 отбелязва, че „покаянието е нещо твърде добро, защото 

то ни завръща от всяка ущърбност към съвършеното”. Ала това не би било така, ако 

добродетелите не се възстановяваха в равна величина. Следователно чрез покаянието 

винаги се придобива отново равна по величина добродетел. 

                                                 
5 Cf. Sent., III d.31 q.1 a.4. 
6 De corrept. et grat., 9. 
7 Cf. Ps.-Augustinus, Hypognost., III 9. 
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и от думите на апостола в Посланието до римляните, 5:20: „Дето се умножи грехът, 

благодатта се яви в голямо изобилие.” 

 

 Противно на това е обаче, дето напредващото или съвършеното боголюбие е 

по-голямо от начеващото. Ала понякога човек отпада от напредващото боголюбие, пък 

се възправя в начеващо такова. Следователно човек винаги се възправя и в по-малка 

добродетелност. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, движението на свободното 

произволение при оправдаването на нечестивия е последната разположеност към 

благодатта, поради което в един и същ момент се влива благодатта и се осъществява 

въпросното движение на свободното произволение, както беше установено във втората 

част на това съчинение. В това движение пък се съдържа покаятелното действие, както 

беше казано по-горе. Очевидно е обаче, че формите, които могат да приемат повече и 

по-малко, са по-силно или по-слабо изявени съобразно различната разположеност на 

носителя, както беше установено във втората част на настоящото произведение. Ето 

защо каещият се получава по-голяма или по-малка благодат съобразно по-силно или 

по-слабо изявеното движение на свободното произволение. 

 Случва се обаче изявеността на покаятелното движение да е понякога 

съразмерна на по-голяма благодат, нежели тази, от която човек е отпаднал, 

съгрешавайки; понякога да е съразмерна на равна, а понякога и на по-малка такава. 

Затова каещият се понякога се възправя в по-голяма благодат, отколкото е имал; 

понякога в равна на нея; а понякога в по-малка. На същото основание така стоят нещата 

и относно добродетелите, които следват от благодатта. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че не за всички 

възлюбили Бога съдействува за добро това, дето чрез греха отпадат от Божията любов, 

което е видно при онези, дето отпадат и никога не се възправят или пък се възправят, 

ала отново отпадат: ами това става единствено за онези, които „са призвани по Негова 

воля” (Рим., 8:28) като свети, сиреч предопределени, и които колкото пъти и да 

отпадат, в края на краищата се възправят. Падението им е за тяхно добро не в смисъл, 

че всеки път се възправят в по-голяма благодат, ами че се възправят в по-постоянна 

благодат: при това не от гледна точка на самата благодат, тъй като, колкото благодатта 

е по-голяма, толкова тя е и по-постоянна; ами от гледна точка на човека, който 
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пребивава толкова по-устойчиво в благодатта, колкото е по-предпазлив и по-смирен. 

Поради това и глосата към това място уточнява, че падението им е за тяхно добро, „тъй 

като стават по-смирени и по-просветени”. 

 На второто трябва да се отговори, че само по себе си покаянието има силата да 

поправи напълно всеки недостатък и да доведе до най-висшето състояние: ала понякога 

пречка представлява самият човек, който не достатъчно силно се стреми към Бога и 

ненавижда греха. Също както и при кръщението някои възрастни придобиват по-

голяма или по-малка благодат съобразно различната им разположеност. 

 На третото трябва да се отговори, че уподобяването на двете благодати с 

вечерната и утринната светлина е с оглед на подредбата, тъй като след вечерната 

светлина идва нощният мрак, а след утринната идва светлината на деня: а не с оглед по-

голямата или по-малка величина. Думите на апостола пък се разбират като отнасящи се 

до благодатта, която надхвърля цялото преизобилие на човешките грехове. Не във 

всички случаи, прочее, е вярно, че колкото повече е съгрешил човек, толкова по-

изобилна благодат придобива, ако имаме предвид величината на предразположеността 

към благодат. Преизобилна е благодатта обаче, що се отнася до самото понятие за 

благодат: защото по-големият грешник получава по-безвъзмездно благотворното 

опрощение. Наистина, понякога големите грешници страдат по-силно за греховете си: и 

така придобиват по-преизобилно предразположение към благодат и добродетели, както 

е в случая с Магдалина (Лука, 7:47). 

 Що се отнася до аргумента против, то на него следва да се отвърне, че когато 

става дума за една и съща благодат, напредващата е по-голяма от начеващата: но става 

ли дума за различни, това не е непременно така. Защото един тръгва от по-голяма 

благодат, отколкото друг притежава, когато е вече напреднал: както отбелязва 

Григорий във втора книга на „Диалога”8

 

: „Нека всички съвременници и следовници 

знаят, в каква съвършена благодат начена живота си детето Бенедикт.” 

 

 

 

                                                 
8 Gregorius Magnus papa, Dial., II 1. 
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Раздел 3. Дали чрез покаянието човек възстановява предишното си 

достойнство9

   

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез покаянието човек не 

възстановява предишното си достойнство. 

 1. Наистина, по повод реченото у Амоса, 5:2: „Падна девицата Израилева”, 

глосата отбелязва: „Той не твърди, че няма да се възправи, а че не може да стане отново 

девица: понеже след като веднъж се е отлъчила, дори ако бъде завърната под гегата на 

пастира, овцата няма тази слава, каквато би имала, ако никога не се беше отклонявала.” 

Следователно чрез покаянието човек не придобива отново предишното си достойнство. 

 2. Освен това Иероним10 казва: „Тези, които не опазват достойнството на 

богоустановения техен чин, да са доволни, ако спасят душата си: понеже е трудно да се 

завърнат към предишния свой сан.” И папа Инокентий11

 3. Освен това преди прегрешението човек може да се издигне в по-висок сан. 

След прегрешението това не е възможно за каещия се: понеже у Иезекиила, 44:10 сл., е 

речено: „Левитите, които се отдалечиха от Мене, не ще се приближават до Мене, за да 

свещенодействуват.” А в „Декрета”

 заявява, че „каноничните 

постановления от Никея изключват каещите се дори от най-низшите църковни 

служби”. Следователно чрез покаянието човек не придобива предишното си 

достойнство. 

12

 

 се привежда следното постановление на събора в 

Лерида: „Ако служители на олтара изпаднат внезапно в достойна за окайване плътска 

слабост и по Божие благоволение се покаят, да се върнат към службата си, но да нямат 

право вече да се издигат.” Следователно покаянието не възстановява предишното 

достойнство на човека. 

 Противно на това е обаче приведеното пак на същото място13 обръщение на 

Григорий към Секундин: „Ние смятаме, че след като принесе достойно удовлетворение, 

човек може да възстанови честта си.” И в документите на събора в Агд14

                                                 
9 Cf. Sent., III d.31 q.1 a.4; IV d.14 q.1 a.5; d.19 q.1 a.3; d.37 q.2 a.2 ad 4. 

 четем: 

„Непокорните клирици, чийто чин и достойнство позволяват това, да бъдат поправяни 

10 Cf. Gratianus, Decretum, I d.50 cn.30. 
11 Innocentius III papa, Ep. 6. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.50. 
12 Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.52. 
13 Ibid., cn.16. 
14 Conc. Agathensis (anno 506), cn.2. – cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.21.  
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от епископите си: така щото, бъдат ли поправени чрез покаяние, да получат отново сана 

и достойнството си.” 

 

 Отговарям с думите, че чрез греха човек губи двойно достойнство: спрямо Бога 

и спрямо Църквата. По отношение на Бога той губи пак двойно достойнство. 

Изначалното, чрез което е бил причисляван по благодат към Божиите чада. Това 

достойнство той придобива обратно чрез покаянието. Което е обозначено у Лука, 15:22, 

където бащата наредил на разкаялия се блуден син да бъдат върнати премяната, 

пръстена и обущата. Другото достойнство, което губи, е вторично, именно невинността 

си: с която, както четем пак там, 15:29, се хвалел по-старият син, заявявайки: „Ето, аз 

толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих.” Това достойнство 

каещият се няма как да придобие отново. Понякога обаче той придобива нещо повече. 

Понеже по думите на Григорий в една негова хомилия15

 Църковното си достойнство губи чрез греха онзи човек, който се е оказал 

недостоен да върши подобаващото на църковното му достойнство. То няма как да бъде 

възстановено, от една страна, когато такъв човек не се покайва. Поради което Исидор

 „онези, които съзнават, че са 

се отклонили от Бога, възстановяват предишните си щети с последващите печалби. По-

голяма е, значи, радостта им на небето: понеже и военачалникът обича повече оня воин, 

който по време на битката най-напред е побягнал, но сетне се е върнал и се нахвърля 

върху врага, нежели другият, който никога не е обръщал гръб, но и никога не е сторил 

нещо забележително.” 

16

                                                 
15 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.34. 

 

пише до епископ Мизиан, както четем в същия раздел, глава двадесет и осма, у 

Грациан: „Каноните постановяват да бъдат връщани в предишния си сан онези, които 

са се покаяли, принесли са удовлетворение или достойно са изповядали греховете си. 

Напротив, онези, които не са се поправили от порока на развалата, не бива да 

придобиват отново почетния си сан, нито да получават благодатта на общението.” На 

второ място, когато въпросният човек се покайва нехайно. Поради което в същия 

раздел, глава двадесет и девета, е казано: „Ако не забелязваме у някои люде нито 

смирено угризение, нито упорна молитва, нито пости и четения, можем да сме уверени, 

че ако бъдат върнати в някогашната си чест, те ще постъпват също толкова нехайно 

като преди.” На трето място, когато извърши грях, примесен с нещо нередно за клирик. 

Поради което в същия раздел, канон двадесет и осми, се цитира съборът на папа 

16 Isidorus Hispalensis, Ep.4. 
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Мартин: „Ако някой води вдовица или парясница, той не бива да бъде допускан до 

клира. А ако се е промъкнал в него, да бъде изхвърлен. Същото е и ако за някого се 

узнае, че е извършил човекоубийство, или пък е възнамерявал да го извърши, или е 

съветвал някого да го стори, или сам го е сторил при самозащита.” Тук забраната не е 

заради прегрешението, ами защото такова не е редно да прави клирик. На четвърто 

място, поради съблазънта. Поради което в същия раздел, тридесет и четвърта глава, е 

цитиран Рабан17: „Онези, които бъдат изобличени и заловени публично да дават 

лъжлива клетва, да крадат, да развратничат или да вършат други престъпления, да им 

бъде отнет санът съобразно предписанията на светите канони: защото съблазън за 

Божия народ е да има над себе си такива лица. А тези, които изповядат пред 

свещенослужител скришом сторените от тях грехове и се пречистят чрез пости, 

раздаване на милостиня, будувания и свети молитви, да запазят сана си и да им бъде 

дадена надежда за опрощение по Божието милосърдие.” Пак същото е казано и на 

друго място18

 

: „Ако престъпленията не бъдат потвърдени по съдебен ред или не станат 

известни по друг начин, след покаянието никой не може да бъде възпрепятствуван да 

съхрани приетия от него чин или пък да приеме друг, освен в случай на 

човекоубийство.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че едно и също е 

възстановяването на девствеността и възстановяването на невинността, която се отнася 

към вторичното достойнство на човека от гледна точка на Бога. 

 На второто трябва да се отговори, че с тези си думи Иероним посочва не 

невъзможността, ами трудността след прегрешението човек да придобие отново 

някогашния си сан: тъй като това е присъщо единствено на съвършено покаялия се, 

както беше казано. На каноническите постановления, които изглежда да забраняват 

това, отговаря Августин в писмото си до Бонифаций19

                                                 
17 Hrabanus Maurus, Poenitentiale, 10. 

: „Ако Църквата постановява 

никой, който се е покаял за някакво престъпление, да приеме църковен сан, да се върне 

към него или да остане в него, това е не за да му бъде отнета надеждата за прошка, ами 

за да се съхрани строгата дисциплина. В противен случай биха били оспорени дадените 

на Църквата ключове, за които е казано: Каквото развържете на земята, ще бъде 

развързано на небето.” А сетне добавя: „Защото и светият Давид се покаял за 

18 Extra, De qualitate ordinand., c.17. 
19 Ep. CLXXXV 10. 
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престъпленията си: и все пак останал в почит. И блаженият Петър, проливайки горчиви 

сълзи, се покаял, задето се отрекъл от Господа: и все пак останал апостол. Това обаче 

не означава, че трябва да смятаме за излишно усърдието на по-новите учители, които 

настоявали за по-голямо смирение там, където нямало опасност за спасението: имайки 

опит, както ми се струва, за престорените покаяния вследствие жаждата за почитания.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че това постановление се отнася до 

онези, които публично се покайват и които след това няма как да бъдат издигнати в по-

висок сан. Понеже и Петър след отричането си е поставен за пастир на овците 

Христови, както се вижда от реченото у Иоана, 21:15 сл. В тази връзка Хризостом20

 

 

заявява, че „след отричането и покайването си Петър показал, че има по-голяма вяра в 

Христа. Защото по време на Тайната вечеря не дръзнал да попита, ами предоставил на 

Иоан да го стори, пък след това му било поверено първенството над братята, така щото 

не само не предоставил другиму да пита за отнасящото се до него, ами от сега нататък 

сам той пита Учителя вместо Иоан.” 

 

Раздел 4. Дали добродетелните дела, сторени от боголюбие, могат 

да бъдат умъртвени21

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че добродетелните дела, 

сторени от боголюбие, не могат да бъдат умъртвени. 

 1. Наистина, което не съществува, не може да бъде променено. Но 

умъртвяването е някакво изменение от живот към смърт. Та щом добродетелните дела, 

след като са сторени, вече не са налични, те очевидно няма как тепърва да бъдат 

умъртвени. 

 2. Освен това за добродетелните дела, сторени от боголюбие, човек заслужава 

вечен живот. Ала отнемането на наградата на заслужилия я е несправедливост, каквато 

няма у Бога. Следователно добродетелните дела, сторени от боголюбие, няма как да 

бъдат умъртвени чрез последващо прегрешение. 

 3. Освен това по-слабото не разрушава по-силното. А боголюбивите дела са по-

силни от всякакви прегрешения: понеже, както е речено в Притчи Соломонови, 10:12, 

                                                 
20 In Io., hom.88. 
21 Cf. Sent., III d.35 a.5 ad 1; IV d.14 q.2 a.3; d.21 q.1.a.1; d.22 q.1 a.1 ad 6; In Heb., VI lect.1. 
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„любовта покрива всички грехове”. Оказва се, следователно, че сторените от 

боголюбие дела не могат да бъдат умъртвени чрез последващ смъртен грях. 

 

 Противно на то ва е обаче реченото у Иезекиила, 18:24: „Праведник, ако 

отстъпи от своята правда, всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат 

спомнени.” 

 

 Отговарям с думите, че чрез смъртта живото престава да действува: поради 

което казваме по аналогия, че то е умъртвено, когато е възпрепятствувано да върши 

собственото си действие или да постигне резултата му. А резултатът от добродетелните 

дела, сторени от боголюбие, е постигането на вечен живот. Което е възпрепятствувано 

вследствие последващото смъртно прегрешение, отнемащо благодатта. В този именно 

смисъл се казва, че сторените от боголюбие дела биват умъртвени чрез последващия 

смъртен грях. 

 

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

деяния отминават, ала дължимото за тях наказание остава, така и сторените от 

боголюбие дела, след като отминат като действия, остават като заслуга в приемането 

им от Бога. В този тъкмо смисъл и те биват умъртвени: доколкото човекът бива 

възпрепятствуван да получи наградата си. 

 На второто трябва да се отговори, че не е несправедливо отнемането на 

заслужената награда, когато човекът се окаже недостоен за нея поради последващо 

провинение. Понеже понякога е справедливо поради провинението човек да загуби и 

вече получената награда. 

 На третото пък следва да се отвърне, че сторените от боголюбие предишни 

дела биват умъртвени не поради силата на греховните деяния: ами поради свободата на 

волята, която може да се извърне от доброто към злото. 
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Раздел 5. Дали умъртвените чрез греха дела придобиват нов живот 

чрез покаянието22

 

  

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че умъртвените чрез греха дела не 

придобиват нов живот чрез покаянието. 

 1. Наистина, както чрез последващото покаяние се опрощават миналите 

прегрешения, така чрез последващия грях биват умъртвени сторените от боголюбие 

предишни дела. Но заличените чрез покаянието грехове не се връщат, както беше 

казано по-горе. Следователно, както изглежда, и умъртвените дела не придобиват нов 

живот чрез боголюбието. 

 2. Освен това делата са наречени умъртвени по подобие на живите същества, 

както беше казано. Само че мъртвото живо същество не може да се съживи. 

Следователно и умъртвените дела не могат да придобият нов живот чрез покаянието. 

 3. Освен това сторените от боголюбие дела заслужават слава съобразно 

величината на благодатта и боголюбието. Ала понякога чрез покаянието човек се 

възправя в по-малки благодат и боголюбие. Следователно славата не е следствие от 

заслугите за предишните дела. Така излиза, че умъртвените чрез греха дела не 

придобиват нов живот. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод реченото у Иоила, 2:25: „Ще ви отщетя 

за ония години, които изпоядоха скакалци”, глосата отбелязва: „Няма да допусна да 

погине реколтата, която загубихте, когато душите ви се смутиха.” А въпросната 

реколта е заслугата за добрите дела, загубена вследствие на греха. Следователно чрез 

покаянието придобиват нов живот сторените преди и принесли заслуга дела. 

 

 Отговарям с думите, че според някои23

 Само че това не може да попречи да придобият нов живот. Защото те имат 

силата да доведат до вечен живот, какъвто е техният, не само като действително 

налични, ами и след като престанат да са налични в действителност, а остават в 

Божието приемане. Но сами по себе си те остават по този начин и след като бъдат 

 принеслите заслуга и умъртвени 

вследствие последващо прегрешение дела не придобиват нов живот чрез последващо 

покаяние, тъй като въпросните дела не остават, та да могат да бъдат съживени наново. 

                                                 
22 Cf. Sent., IV d.14 q.2 a.3; d.22 q.1 a.1 ad 6; In Thes., III lect.1; In Heb., VI lect. 1. 3. 
23 Hugo de S. Victore, De sacramentis, II 14, 4, 
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умъртвени чрез греха: понеже Бог завинаги ще е приел тези сторени дела и светците ще 

им се радват, съгласно реченото в Откровението на Иоана, 3:11: „Дръж, що имаш, за да 

не вземе никой венеца ти.” А това, дето те не довеждат сторилия ги до вечния живот, се 

дължи на препятствието на последващото прегрешение, което го прави недостоен за 

живот вечен. Само че тъкмо това препятствие се премахва чрез покаянието, доколкото 

чрез последното се опрощават греховете. Поради което се оказва, че умъртвените преди 

дела чрез покаянието придобиват отново способността да доведат сторилия ги до 

вечния живот: което и означава те да бъдат съживени наново. Така става видно, че 

умъртвените дела придобиват нов живот чрез покаянието. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че сами по себе си 

греховните деяния се заличават чрез покаянието: при това така, щото по Божия милост 

те повече не ни петнят и не ни се вменяват във вина. Но сторените от боголюбие дела 

не се заличават, ами остават в Божието приемане: като препятствието за тях идва 

единствено от действуващия човек. Ето защо, като бъде отстранено препятствието 

откъм човека, Бог от своя страна изпълнява онова, което въпросните дела са заслужили. 

 На второто трябва да се отговори, че сторените от боголюбие дела не биват 

умъртвени сами по себе си, както беше казано, ами това става именно вследствие 

препятствието, полагано от страна на действуващия. Докато живите същества умират 

сами по себе си, лишавайки се от жизненото начало. Така че не става дума за същото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че онзи, който чрез покаяние се възправя 

в по-малко боголюбие, получава същностна награда съобразно боголюбието, в което 

бива заварен: ала той ще се радва повече на делата, сторени от първото боголюбие, 

нежели от сторените от второто такова. Което се отнася до акциденталната награда. 

 

Раздел 6. Дали чрез последващото покаяние придобиват живот и 

мъртвите дела24

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез последващото покаяние 

придобиват живот и мъртвите дела, сиреч тези, които не са сторени от боголюбие. 

 1. Наистина, по-трудно изглежда да бъде върнато към живот умъртвеното (а това 

никога не става по естествен начин), нежели да придобие живот онова, което никога не 

                                                 
24 Sent., IV d.14 q.2 a.3; d.15 q.1 a.3. 
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е било живо: понеже естествено е от неживото да се роди живо. Ала умъртвените дела 

придобиват нов живот чрез покаянието, както беше казано. Следователно още повече 

живот придобиват мъртвите дела. 

 2. Освен това с отстраняването на причината отпада и следствието. Ала 

причината, поради която добрите по своя род, ала сторени без боголюбие дела не са 

живи, е ущърбността на боголюбието и благодатта. А тази ущърбност бива премахната 

чрез покаянието. Следователно мъртвите дела придобиват живот чрез покаянието. 

 3. Освен това Иероним25

  

 казва: „Ако някога видиш човек сред многото си 

греховни деяния да върши и някои праведни, то знай, че Бог не е дотам несправедлив, 

щото заради множеството злини да забрави малкото добрини.” Но това става очевидно 

най-вече тогава, когато миналите злини се снемат чрез покаянието. Следователно се 

оказва, че след покаянието Бог възнаграждава предишните блага, сторени в състояние 

на греховност: което и означава, че им се придава живот. 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Първото послание до 

коринтяните, 13:3: „И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, - 

щом любов нямам, нищо не ме ползува.” Което не би било така, ако делата 

придобиваха живот чрез последващо покаяние. Следователно покаянието не придава 

живот на мъртвите отнапред дела. 

 

 Отговарям с думите, че дадено дело се нарича мъртво в два смисъла. Първо, по 

действие: доколкото именно е причина за смъртта. В този смисъл грешните деяния се 

наричат мъртви дела: съгласно реченото в Посланието до евреите, 9:14: „Кръвта на 

Христа ще очисти съвестта ни от мъртви дела.” Тези мъртви дела не придобиват живот 

чрез покаянието, ами по-скоро изчезват: съгласно реченото пак там, 6:1: „Да не 

полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела.” 

 На второ място за мъртви дела говорим по лишеност: доколкото именно те са 

лишени от духовен, сиреч боголюбив живот, при който душата е съединена с Бога, от 

когото живее, както и тялото – чрез душата. В този смисъл дори вярата, лишена от 

боголюбие, е наречена мъртва: съгласно реченото у Иакова, 2:20: „Вярата без дела е 

мъртва.” Пак в този смисъл всички дела, добри по рода си, но сторени без боголюбие, 

се смятат за мъртви: доколкото именно те не произлизат от жизненото начало; както 

                                                 
25 In Agg., 1:5. 
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ако речем, че китарата звъни с мъртъв глас. Така че различието между смъртта и 

живота в делата ни е с оглед на началото, от което те произлизат. Но те не могат 

повторно да произлязат от началото: понеже прехождат и няма как повторно да са 

същите по число. Поради което е невъзможно мъртвите дела тепърва да оживеят чрез 

покаянието. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че при естествените неща 

както мъртвите, така и умъртвените са лишени от жизненото начало. Само дето делата 

се наричат умъртвени не с оглед на началото, от което произлизат, ами с оглед на 

външното препятствие. А мъртви те се наричат с оглед на началото. Така че аргументът 

не се отнася до същото. 

 На второто трябва да се отговори, че добрите по рода си, но сторени не от 

боголюбие дела се наричат мъртви поради ущърбността на боголюбието и благодатта 

като начала. Но чрез последващото покаяние те не започват да произлизат от такова 

начало. Поради което и аргументът няма валидност. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Бог паметува добрините, сторени от 

грешен човек, не за да ги възнагради с вечен живот, което става единствено при 

живите, сиреч сторените от боголюбие дела: ами ги възнаграждава с временна награда. 

Така по думите на Григорий26 в една негова хомилия „ако богатият не беше сторил 

нещо добро и не беше получил отплата за него в този свят, Авраам не би му рекъл: 

Прие благата приживе.” Или пък това може да означава, че присъдата ще е по-

поносима. Поради което Августин отбелязва в „За търпението”27

 

: „Не можем да кажем, 

че за разколника е по-добре, отричайки се от Христа, да не претърпи нищо от онова, 

което е претърпял, докато го е изповядвал: та думите на апостола: „И да предам и 

тялото си на изгаряне, - щом любов нямам, нищо не ме ползува” да бъдат схванати като 

отнасящи се до придобиването на небесното царство, което същевременно не изключва 

при  последния съд да му бъде наложено по-поносимо наказание.”  

                                                 
26 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.40. 
27 De patientia, 26. 
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