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ДЕВЕТДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЧАСТИТЕ НА ПОКАЯНИЕТО ИЗОБЩО 

 

 Следва да разгледаме частите на покаянието. Първо, изобщо; сетне, поотделно 

за всяка. 

 Относно първото се пита за четири неща: 

 Първо, дали покаянието има части. 

 Второ, за броя на частите. 

 Трето, кои са те. 

 Четвърто, за разделението на покаянието на части според носителя. 

 

 

Раздел 1. Дали покаянието следва да бъде делено на части1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че покаянието не бива да бъде делено на части. 

 1. Наистина, в тайнствата „божествената сила скришом принася спасение”.2

 2. Освен това покаянието е и добродетел, и тайнство. Но като добродетел то не 

се дели на части: тъй като добродетелта е някакво предразположение, представляващо 

просто качество на ума. По същия начин то, както изглежда, не бива да се дели на части 

и като тайнство: защото в кръщението и в останалите тайнства не се обособяват части. 

Следователно покаянието в никакъв случай не бива да бъде делено на части. 

 Ала 

божествената сила е една и проста. Следователно покаянието като тайнство не бива да 

бъде делено на части. 

 3. Освен това материя на покаянието е грехът, както беше казано по-горе. А 

грехът не се дели на части. Следователно на части не бива да бъде делено и покаянието. 

 

 Противно на това е обаче, дето съвършеното цяло е съставено от части. Но 

съвършенството на покаянието се състои от много неща, именно от съкрушението, 

изповедта и удовлетворението. Следователно покаянието има части. 

 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.16 q.1 a.1. 
2 Isidorus Hispalensis, Etymol., IV 19. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
XC. За частите на покаянието изобщо 

2 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Отговарям с думите, че частите на вещта са тези, на които материално се 

разделя цялото: тъй като частите се отнасят към цялото като материя към форма: 

поради което във втора книга на „Физика”3

 

 частите са поместени в рода на 

материалната, а цялото – в този на формалната причина. Та там, където откъм 

материята се установява някаква множественост, е налице и понятието за части. По-

горе обаче беше споменато, че в тайнството покаяние човешките действия се отнасят 

като материя. И тъй като за съвършенството на покаянието се изискват множество 

човешки действия, именно съкрушение, изповед и удовлетворение, както ще бъде 

пояснено по-нататък, то следва, че тайнството покаяние има части. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че всяко тайнство е 

просто поради божествената сила, която действува в него. Ала поради величието си 

божествената сила може да действува и чрез едно, и чрез много: поради което в дадено 

тайнство могат да бъдат отчленени части. 

 На второто трябва да се отговори, че покаянието като добродетел не се дели на 

части: защото множеството човешки действия при покаянието не се отнасят към 

добродетелната предразположеност като части, ами като следствия. Поради което 

излиза, че части следва да се припишат на покаянието като тайнство, при което 

човешките действия представляват неговата материя. При другите тайнства обаче 

материя не са човешките действия, ами нещо външно: било то нещо просто, като водата 

или елеят; било съставно, като мирото. Поради което другите тайнства не се делят на 

части. 

 На третото пък следва да се отвърне, че греховете са по-далечната материя на 

покаянието: доколкото те представляват материята или обектът на човешките действия, 

които са собствената материя на покаянието като тайнство. 

 

 

Раздел 2. Дали подобава като части на покаянието да бъдат 

установени съкрушението, изповедта и удовлетворението4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че като части на покаянието не 

подобава да бъдат посочени съкрушението, изповедта и удовлетворението. 
                                                 
3 Aristoteles, Phys., II 3, 195a19; Thomas Aquinas, lect.5. 
4 Cf. Sent., IV d.16 q.1 a.1; d.17 q.3; d.22 q.2 a.1. 
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 1. Наистина, съкрушението е в сърцето: и в този смисъл се отнася към 

вътрешното покаяние. Изповедта е в устата, а удовлетворението – в делото: и в този 

смисъл тези двете се отнасят към външното покаяние. Но тайнство е не вътрешното, а 

единствено външното сетивно проявено покаяние. Следователно тайнството покаяние 

не бива да бъде делено на въпросните три части. 

 2. Освен това в тайнството на новия закон се принася благодат, както беше 

установено по-горе. Но в удовлетворението не се принася благодат. Следователно 

удовлетворението не е част от тайнството. 

 3. Освен това не е едно и също плодът и частта на дадена вещ. Ала 

удовлетворението е плод на покаянието: съгласно реченото у Лука, 3:8: „Сторете 

плодове, достойни за покаяние.” Следователно то не е част от покаянието. 

 4. Освен това покаянието е насочено срещу греха. А грях може да бъде сторен 

единствено в сърцето чрез дадено съгласие: както беше установено във втората част на 

това съчинение. Значи и покаяние. Следователно като части на покаянието не бива да 

бъдат полагани устната изповед и действеното удовлетворение. 

 

 Противно на това е обаче, дето очевидно следва да бъдат обособени повече 

части на покаянието. Защото част на човека е не само тялото като материя, ами и 

душата като форма. Но трите гореспоменати неща, бидейки действия на каещия се, 

представляват материята: а опрощението от страна на свещенослужителя  представлява 

формата. Следователно то следва да бъде положено като четвърта част на покаянието. 

 

 Отговарям с думите, че, както е отбелязано в пета книга на „Метафизика”5

 По-горе обаче беше казано, че една е отплатата за оскърблението при 

покаянието, а друга е при наказателното правосъдие. Защото в последния случай 

, има 

два вида части, същностна и количествена. Същностни части по природа са формата и 

материята: а в логически смисъл такива са родът и видовото различие. По този начин 

всяко тайнство се дели на материя и форма като същностни части: поради което и по-

горе беше заявено, че тайнствата се състоят от вещи и думи. Но тъй като количеството 

е откъм материята, количествените части са части на материята. По този начин 

тайнството покаяние собствено се дели на части, както беше посочено по-горе, с оглед 

действията на каещия се, които са материята на това тайнство. 

                                                 
5 Aristoteles, Metaphys., V 25, 1023b12 sqq.; Thomas Aquinas, lect.21. 
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отплатата е съобразно отсъждането на съдията, а не съобразно волята на оскърбителя 

или оскърбения: докато при покаянието отплатата за оскърблението е съобразно волята 

на съгрешилия и отсъждането на Бога, против когото е съгрешено; тъй като тук се цели 

не само възстановяването на равностойна справедливост, както е в наказателното 

правосъдие, ами по-скоро приятелско помирение, каквото е налице, когато 

оскърбителят се отплаща съобразно волята на оскърбения. Така че откъм каещия се на 

първо място се иска воля да се отплати, което и представлява съкрушението; сетне, 

подчиняване на присъдата на свещеника от Божие име, което става при изповедта; на 

трето място, отплащане съобразно присъдата на Божия служител, което става при 

удовлетворението. Затова съкрушението, изповедта и удовлетворението се полагат като 

части на покаянието. 

 

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

съкрушението е в сърцето и се отнася към вътрешното покаяние: ала потенциално е 

свързано с външното покаяние, доколкото води до намерението за изповядване и 

принасяне на удовлетворение. 

 На второто трябва да се отговори, че удовлетворението принася благодат, 

доколкото човек възнамерява да го извърши, а извършвайки го, тя и нараства: също 

както е в случай с кръщението при възрастните, за което стана дума по-горе. 

 На третото трябва да се отговори, че удовлетворението е част на тайнството 

покаяние; а плод е на добродетелта покаяние. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че повече неща се изискват за 

благото, което произлиза „от цялостна причина”, нежели за злото, което се дължи „на 

отделни недостатъци”, както отбелязва Дионисий в четвърта глава на „За божествените 

имена”.6

 Отговорът на аргумента „против” е ясен от казаното. 

 Ето защо, макар че грехът се осъществява в съгласието на сърцето, за 

съвършенството на покаянието се изискват и сърдечното съкрушение, и устната 

изповед, и действеното удовлетворение. 

 

 

                                                 
6 De div. nom., IV 30; Thomas Aquinas, lect.22. 
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Раздел 3. Дали споменатите три са образуващи някаква цялост 

части на покаянието7

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че споменатите три не са 

образуващи някаква цялост части на покаянието. 

 1. Наистина, покаянието, както беше казано, е насочено срещу греха. Ала грехът 

на сърцето, грехът на устата и грехът на делото са части на носителя на греха, а не 

образуващи някаква цялост такива: понеже грехът се предицира за всяка от тях. 

Следователно и при покаянието сърдечното съкрушение, устната изповед и 

действеното удовлетворение не са образуващи някаква цялост части. 

 2. Освен това никоя образуваща някаква цялост част не съдържа в себе си друга, 

спрямо която е отчленена. Ала съкрушението съдържа в себе си изповедта и 

удовлетворението като намерение. Следователно това не са образуващи някаква цялост 

части. 

 3. Освен това от образуващи някаква цялост части едновременно и в еднаква 

степен се конституира цялото: както линията – от своите части. Само че тук не е така. 

Следователно споменатите три не са образуващи някаква цялост части на покаянието. 

 

 Противно на това е обаче, дето образуващи някаква цялост части се наричат 

онези, от които се образува съвършено цяло. Ала съвършенството на покаянието се 

образува от трите споменати неща. Следователно те са образуващите някаква цялост 

части на покаянието. 

 

 Отговарям с думите, че според някои тези трите са части на носителя на 

покаянието. Само че това не може да бъде. Защото на такива части е присъща цялата 

сила на цялото, едновременно и в еднаква степен: както цялата сила на живото 

същество като такова се запазва във всеки вид живо същество, на който едновременно 

и в еднаква степен се дели родът „живо същество”. Това обаче не става в нашия случай. 

 Затова други8

                                                 
7 Cf. Sent., IV d.16 q.1 a.1. 

 са на мнение, че тук става дума за части на способността. Ала това 

също е невъзможно. Защото цялото е присъщо на въпросните части съобразно цялата 

същност: както цялата същност на душата е присъща на всяка нейна способност. Тук 

обаче съвсем не е така. 

8 Albertus Magnus, Sent., IV d.16 a.2 sq. 
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 Така остава споменатите три да са образуващи някаква цялост части на 

покаянието: в които не е нужно цялото да е във всяка от тях поотделно по цялата си 

сила или по същността си, ами само да е във всички едновременно. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че грехът в смисъла си на 

зло може да се осъществи в едно само нещо, както беше казано. Затова прегрешението, 

което се извършва единствено в сърцето, е един вид грях. Друг вид грях е този, който 

се извършва в сърцето и устата. Трети вид е, който се извършва в сърцето и на дело. 

Прегрешението в сърцето, прегрешението в устата и прегрешението на дело са в 

някакъв смисъл образуващи цялост части. Затова въпросните три неща са образуващи 

някаква цялост части на покаянието, осъществявано в тях трите. 

 На второто трябва да се отговори, че една образуваща някаква цялост част 

може да съдържа цялото, макар и не по същност: доколкото основата съдържа във 

възможност цялата сграда. По този начин и съкрушението съдържа във възможност 

цялото покаяние. 

 На третото пък следва да се отвърне, че всички образуващи някаква цялост 

части са подредени една спрямо друга. Ала едни са подредени единствено с оглед 

разположението си: било защото следват една друга, както войсковите части; било 

защото се допират, както частите в купчината; било защото се съчетават, като частите 

на къщата; било защото продължават една друга, както частите на линията. Други 

освен това са подредени и по сила: както частите на живото същество, при които първа 

по сила е сърцето, а останалите с оглед на силата си са зависими една от друга. На 

трето място те се подреждат по време: такива са частите на времето и движението. Та 

частите на покаянието са подредени по сила и време, тъй като са действия: не и по 

разположение, тъй като нямат такова. 
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Раздел 4. Дали покаянието подобава да бъде разделено на покаяние 

преди кръщението, покаяние за смъртните и покаяние за 

простимите грехове9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че покаянието не подобава да 

бъде разделено на покаяние преди кръщението, покаяние за смъртните и покаяние за 

простимите грехове. 

 1. Наистина, покаянието е „втората дъска след корабокрушението”, както беше 

казано по-горе: а кръщението е първата. Следователно онова, което е преди 

кръщението, не бива да се смята за вид покаяние. 

 2. Освен това способното да разруши по-голямото е способно да разруши и по-

малкото. Но смъртният грях е по-голям, нежели простимият. А покаянието за 

смъртните грехове е покаяние и за простимите. Следователно няма защо да бъдат 

полагани различни видове покаяние. 

 3. Освен това както след кръщението, така и преди това се съгрешава и смъртно, 

и простимо. Та ако след кръщението се прави разлика между покаянието за простимите 

и това за смъртните грехове, на същото основание въпросната разлика трябва да се 

прави и преди кръщението. Следователно покаянието не подобава да бъде разделяно на 

тези видове. 

 

 Противно на това е обаче, дето в „За покаянието”10

 

 Августин споменава тъкмо 

тези три вида покаяние. 

 Отговарям с думите, че това е разделението на покаянието като добродетел. 

Трябва да забележим обаче, че всяка добродетел действува съобразно подходящото 

време, както и съобразно другите дължими обстоятелства. Затова и добродетелта 

покаяние осъществява действието си във времето, което е подобаващо според новия 

закон. Ала на покайващия се е присъщо да ненавижда миналите си прегрешения и да  

възнамерява да промени живота си към добро, което е и целта на покаянието. И тъй 

като нравствените действия получават вида си съобразно целта, както беше установено 

във втората част на това съчинение: то следва, че различните видове покаяние са 

съобразно различните възнамерявани от каещия се изменения. А той възнамерява да се 
                                                 
9 Cf. Sent., IV d.16 q.1 a.2. 
10 Serm. ad popul., CCCLI 2. 
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промени в три отношения. Първо, да се промени, възраждайки се за нов живот. Това е 

свързано с покаянието преди кръщението. Второ, да се промени чрез преобразуване на 

вече разваления си предишен живот. Това е свързано с покаянието за смъртните 

грехове след кръщението. Трето, да се промени, усъвършенствувайки жизнените си 

действия. Това е свързано с покаянието за простимите грехове: които се опрощават 

чрез някакво пламенно боголюбиво действие, както беше казано по-горе. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че покаянието преди 

кръщението не е тайнство, ами е добродетелно действие, разполагащо към кръщението. 

 На второто трябва да се отговори, че покаянието, което заличава смъртните 

грехове, заличава и простимите: но не и обратното. Поради което двата вида покаяние 

се съотнасят като съвършено и несъвършено. 

 На третото пък следва да се отвърне, че преди кръщението няма простими 

грехове без смъртни. И тъй като простимият не може да бъде опростен без смъртния, 

както беше казано по-горе; затова преди кръщението покаянието за смъртните грехове 

не се различава от това за простимите.   
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