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 Уважаеми читатели, 

 Септемврийският брой на православното списание „Свето-
давец“ ви предлага няколко интересни и актуални теми от нашето 
съвремие. Разбира се още в началото на броя сме отделили специ-
ално място на един от най-големите празници през този месец, а 
именно Въздвижение на св. Кръст Господен. 
 За Евтаназията, абортите и въобще мястото на съвременната 
наука и биоетика в християнското ни разбиране за съществуването 
на човека и неговата мисия в света, говорим в брой 9. Подбраните 
текстове в рубриката „Християнство и биоетика“ разкриват някои от 
основните проблеми и решения за съвременните биоетични пробле-
ми, пред които човекът се изправя. 
 Предлагаме ви и един интересен текст за християнското се-
мейство, което е онази домашна църква, за която ап. Павел говори 
и в която църква най-напред израстват човеците и получават своите 
първи стъпки в прохождането във вярата.
 За жалост в началото на този месец ни напусна свещ. Сте-
фан Паликаров, който бе председател на Българската църковна об-
щина „Св. Амвросий Медиолански“ в гр. Милано Италия. В броя 
сме поместини няколко текста на отец Стефан, които той изпращаше 
за публикуване в сайта „Добротолюбие“. Човек честен, искрен и с 
чиста вяра, така ще го запомним всички ние, които имахме честта и 
привилегията да общуваме с човек като него. Бог да го прости! 
 
                                                                                 Ангел Карадаков
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Слово за Въздвижение на Честния и 
Животворящ Кръст Господен

Радвай се, Живоносни Кръсте!

В името на Отца, и Сина, и Светия Дух

 Радвай се, Живоносни Кръсте! Какви странни думи, скъпи 
мои братя: оръдието за позорното изтезание ни носи живот и радост. 
Изтощението и крайната нищета – раждат богатството на даровете 
на Светия Дух и Кръстното Дърво става Райско Дърво и се украсява 
с тайнствени цветчета, разпръскващи благоуханието на вечния жи-
вот. И от бездънната печал на Велики Петък – възсиява радостта и 
светлината на Възкресението Христово.
 Да, в Бог любовта има съвсем различна логика. И словото за 
Кръста е за погиващите – ужас, за юдеите – съблазън, за елините – 
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безумие[1]*. Бог побеждава със силата на любовта до край, любов 
жертвена, любов кръстна. И знакът на победата на тази безмерна 
любов на Бог Троица към света е Кръстът.
 „Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя единороден 
Син.„[2] Но Сам Синът, Който възлюби хората в света, до край ги 
възлюби, даже до страдания кръстни и Сам Той поиска да постра-
да за тях и Светият Дух ги осеняваше с благоволението на Отца и 
Сина със състрадателна любов. Неизказано и непостижимо споделя 
кръстните мъки на Сина Пречистата Духоносица Божия майка, Бо-
городица, стояща и плачеща при кръста.
 Кръстът е бил даден на Сина от Отца и е бил приет от Него. 
Любовта на Отца, която е върху Сина чрез Светия Дух се скриваше 
в тъмнината и мрака на Гетсиманската нощ, както и в светлината на 
Голготския ден. Но тя се скриваше заради Любовта, тържествуваща 
в жертвеността и чрез това да възсияе в своята сила и слава.
 И съзерцанието на жертвопринасящата любов изпълва душа-
та с ответна любов, благодарение и тържество – Издигането на Кръ-
ста в нашите сърца. И по такъв начин Кръстът е така също знак на 
победата на нашата любов към Бога и ближния. На тях, чрез Кръста, 
да се вдъхновим да кажем на Отца своя отговор за кръстността на 
нашия живот: ако може, да не бъде тази страшна чаша на кръстните 
мъки наш дял, но ако е възможно то да бъде Твоята кръстна воля в 
нас. Но изпрати ни, Господи, сили и воля да приемем и понесем Кръ-
ста. И ни укрепи със сърце и уста да целунем Кръста като най-скъ-
поценното съкровище, от него водени в съкровеното тайнство и съ-
вършенство на Твоята божествена любов. Нарани, Господи, нашето 
сърце с любовта на Твоя Кръст, дари ни търпение и мъжество, към 
които Ти ни призоваваш: „С търпението си кръстно спасявайте ду-
шите си[3], и който претърпи докрай, в любовта кръстна, ще бъде 
спасен.[4]„
 Кръстната жертва е предопределена в Предвечния Съвет на 
Светата Троица  и Христос е Агнецът Божий, заклан преди сътворе-
нието на света. И Той идва в света да страда и да умре, за да спаси 
погиналите. За да може чрез издигането Си на Кръста да привлече 
всички към Себе си със силата на кръстната любов: „И кога Аз бъда 
издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си.„[5]
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 И тази кръстна жертва се извършва с любов и послушание 
на волята на Небесния Отец – „Смири Себе Си, бидейки послушен 
дори до смърт, и то смърт кръстна.„[6] Христос постоянно казва, 
че е дошъл не да върши Своята воля, но волята на Отца, Който Го 
е пратил[7], а тази воля е да се спасят всички и да достигнат до по-
знание на истината[8]. И кръстът е знак на преданост към Божия-
та воля, която дава дълбок и неотнемаем мир. И затова в нашето, 
православно, разбиране за Кръста, няма никакви ужаси, няма страх 
пред кръстните страдания.
 Преди кръстните Си страдания Христос казва на учениците 
на Тайната вечеря: „Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света 
скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света.“[9] И образът на 
разпнатия Христос е изпълнен от този небесен мир, от тази вели-
чествена тишина, тази жертвена светла печал на любовта.
 Великото духовно значение на днешното тържество е в това, 
че целият ни живот трябва да бъде такова Въздвижение за всеки от 
нас – негов собствен Кръст. На всеки се дава негов си Кръст в отго-
вор на неговото взимане, по думите на Господа: „Да вземе кръста си 
и Ме последва„[10],където и Аз да отида, в Гетсимания, на Голгота 
или в адските дълбини. Този наш кръст е преди всичко жизнен жре-
бий, човешка съдба. Тя носи в себе си радост и мъка, вдъхновение 
и изнемогване, нужди и грижи, труд и лишения, болести и загуби, 
умиране и възкресение.
 И Христос ни зове всички нас към доброволно приемане на 
Кръста, неговото Въздвижение. Чрез това жестоката съдба става вече 
наше собствено жертвоприношение чрез преданост и покорност на 
кръстната воля Божия. Тогава идва мирът и радостта в нашия живот, 
Кръстът вече не ни съкрушава, а ни оживява и вдъхновява, понеже в 
него виждаме силата на Любовта Божия. И ние казваме:“Кой ще ни 
отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, 
глад ли, или голотия, опасност ли, или меч?“[11] Но ние разбрахме, 
че никой и нищо няма да ни отлъчи от Любовта Божия, към нея сме 
приковани с Христовия кръст.
 И целият ни живот – това е кръстно възкачване, възвеждащо 
към неговия кръстен изход, към християнския край на нашия живот. 
Нашата съдба ни е дадена и ние не сме свободни в нейния избор, но 
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от нас се иска подвиг на вярата за приемане на Божията воля в ней-
ната непостижимост и видимата от време на време суровост.
 Старецът Силуан казва: „Всички хора на земята неизбежно 
понасят скърби и макар да не са големи тези скърби, които ни изпра-
ща Господ, на хората им се струват непосилни и ги съкрушават. Това 
се случва, защото те не искат да смирят душите си и да се предадат 
на волята Божия. А които са се предали на волята Божия, тях Сам 
Господ ги ръководи със Своята благодат и те мъжествено понасят 
всичко заради Бога, Когото са възлюбили и с Когото се прославят 
вечно.“[12]
 Бог е Любов и праведният съд е Негов. Ако от нас зависи все 
още да избираме и да търсим своето решение в творческия подвиг 
на живота, то ние сме длъжни да молим Христа да насочи Той на-
шия разум и воля със Св. Дух по правилния път.
 Въздвижението на кръста е не само тържество църковно, 
тържество вселенско: „Всички краища земни видяха спасението от 
нашия Бог.“[13], но и наше, собствено дело на всеки от нас, дело на 
послушание и търпение, дело на творчески усилия и вдъхновение 
на целия ни живот. И по този път най-важното от всичко е да въз-
любим Кръста, любовно и внимателно да го прегърнем, да обикнем 
страданието, по думите на чудния светител на нашата църква. Такъв 
е християнския живот, извършващ се в кръстен подвиг.
 Да се поклоним, братя и сестри, под Кръста, изпратен ни от 
Бога, да го въздигнем духовно, с вяра и любов, упование и покор-
ство, с безвъзвратно желание да се отречем от себе си в името на 
любовта и да вземем съдбата си като повеление Божие. И тогава 
нашият кръст ще стане знак на духовна победа, радост, благодаре-
ние, тържество. И ние с мъчениците – и древните и скъпите ни Но-
вомъченици, ще се изпълним с нетленно вдъхновение и ще възпеем: 
„Радвай се, живоносен кръсте“[14]
 За такава чест – да пострадаш за Христа, за такава изстрада-
на кръстна радост дръзваме да молим Самия разпънал се на кръста 
заради нас и с нас сега разпъващ се Господ: „Дай ни, Господи, по мо-
литвите на Богородица, с устни и сърце да целунем Твоя свят Кръст. 
Да целунем и Кръста всечовешки, който се е врязъл в най-скъпите 
и любими рамене. Дай ни, сведени под него, състрадателно и тихо, 
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заедно да го носим, заедно да изнемогваме и падаме, заедно с лю-
бимите братя, под тежеста на Кръста на жизнения път. Но и заедно 
да възкръсваме със силата на Твоята кръстна любов, в невечерната 
светлина и радост на Твоето Царство“. Амин.

Автор: Схиигумен Серафим (Барадел), Валаамски манастир

––––––––
* Заб. – всички бележки под линия са от редактора.

[1] (1 Коринт. 1:18,23)
[2] (Иоана 3:16)
[3] (Лук. 21:19)
[4] (Мат. 10:22)
[5] (Иоан.12:32)
[6] (Филип.2:8)
[7] (Иоан.6:38)
[8] (1Тим. 2:4)
[9] (Иоан.16:33)
[10] (Мат.16:24)
[11] (Рим.8:35)
[12] Из: „Старецът Силуан. За волята Божия и свободата” https://
azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/2_7  . 
Преводът е взет от : https://m.facebook.com/BOGORODICA15.08/
posts/2272031686201459
[13] (Пс.97:3)
[14] „… Радвай се, живоносен Кръсте, непобедим трофей на благо-
честието, райска врата, утвърждение на верните, щит на Църквата, 
чрез който се отстрани и се унищожи проклятието, чрез който бе 
надвита силата на смъртта, и ние се възнесохме от земята на небето” 
(Из химните на Великата вечерня на Въздвижение).
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Личният кръст и 
Кръстът Христов

„Ако някой иска да Ме следва, нека се отрече от себе си, да вземе 
кръста си и да Ме последва” ( Мат. 16:24 ).

 Тези тежки думи на Господ Иисус Христос са безапелацион-
ни. В първата част на този призив е отразена свободата на избора, 
с която всеки е надарен, но като условие за следването на Господа е 
посочено себеотричането и вземането на кръста. Какво означава „да 
вземе кръста си”? Защо кръстът на всеки човек се нарича и кръст 
Христов?

Носенето на кръста и следването на Христос 

 В цялото светоотеческо Предание на Църквата собствени-
ят кръст се свързва с бедите и страданията на земния живот. Моят 
кръст – това са моите страдания, неволите, през които аз премина-
вам, през които Господ ме води. Това, което Църквата утвърждава е, 
че чрез страданията ние пътуваме към Царството Небесно. Скърби-
те и изпитанията са наше знаме, което свидетелства за нашата при-
надлежност към Царството, че не сме, по думите на ап. Павел, „не-
законородени”, а синове Божии. „ Ако искаш да бъдеш син, върви 
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след Сина. Носи си кръста”(1). Носейки своя кръст, мъчениците са 
се съединили с кръста на Христос, станали са членове Христови. И 
оттам силата на Христовия кръст е влязла в техните сърца, озарила 
е техния ум, укрепила е техния живот и също така е осветила телата 
им. Затова мощите на светиите са благословени, тленната материя 
е осветена и е станала нетленна като носи изцеление на вярващите. 
„Своя кръст” – това са бденията, поста и благочестивите подвизи, 
с които тялото се смирява и покорява на духа. Тези подвизи трябва 
да бъдат съобразени със способностите на всеки човек и по мярата 
на неговите собствени сили. В това се изразява част от пастирската 
грижа на Църквата. „Своя кръст” – това са грешките и слабостите 
или страстите. При всеки човек те са индивидуални. Според св. Те-
офан Затворник всеки човек се ражда със семето на страстта – са-
молюбието, последица от увредената природа след прародителския 
грях, а с другите страсти се заразяваме по пътя на земния си живот. 
Нашите страсти са нашият кръст и те се лекуват, според опита на 
Църквата с духа на търпението и смирението. „Божията сила в не-
мощ се проявява”, казва свети апостол Павел. Светите отци и под-
вижници са придобили това смирение, „пресети от Господа”, както 
казва св. Григорий Синаит. Те са осъзнали своята немощ в борбата 
със страстите, но са носили кръста си докрай без да изпадат в от-
чаяние или униние.Духовният опит на Църквата с дълго трупаната 
мъдрост ни открива пътя и знанието за проявите на греха и начините 
за неговото отстраняване. За да не изпадаме в прелестта, за която 
говори св.прор. Исаия: „ Горко на ония, които злото наричат добро, 
и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за 
тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво! Горко 
на ония, които са мъдри в своите очи и разумни пред сами себе си”.
( Ис. 5: 20-22).

Христовият Кръст и Христовото учение

 „Своя кръст ” – това е и учението Христово. Този, който иска 
да следва Христос трябва да разпъне ума си на учението Христо-
во. Апостол Павел в посланието си до коринтяни казва: ”Не пока-
за ли Бог, че мъдростта на този свят е безумие? И понеже светът 
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чрез своята мъдрост не позна Бога в Божията мъдрост, Бог реши 
да спаси вярващите с безумието на проповедта”. Ако искаме да сме 
Христови, трябва да разпънем ума си на учението на Църквата, на 
евангелското и апостолското учение, на светоотеческото Предание, 
защото „словото за кръста е безумство за онези, които погиват, а за 
нас, които се спасяваме, е сила Божия” (1Кор. 1:18). Защото цялото 
богословие е основано на Кръста, на жертвата, осветена от Кръста.
Суетен и безплоден е „кръста свой”, независимо колко е тежък, ако 
през него не виждаме кръста на Този, който доброволно прие кръст 
заради всички. Носейки своята мъка, своето благословение, ние по-
стоянно съзерцаваме Бога, Който заради нас е понесъл кръста. На-
шият кръст да съединяваме с Неговия кръст и така носейки своя, 
непрестанно да съзерцаваме Неговия. Чрез това съзерцание да съ-
единим своя кръст с Неговия. Св. Игнатий Брянчанинов пише, че 
страданията ни са суетни, ако роптаем. Тогава те се превръщат в 
кръста на този разбойник, който е погинал.

Христовият Кръст и носенето на кръста от Христовите ученици

 „Своя кръст” става за Христовите ученици кръст Христов, 
защото Христовият ученик е твърдо убеден, че над него непрестан-
но бди Христос, че Христос допуска бедите, нещастията и изпита-
нията. Те са необходими условия за християнския живот. Христо-
вият ученик вярва, че никакви беди не биха се доближили до него, 
ако Христос не ги е допуснал. Чрез неволите християнинът „усвоя-
ва” Христа, става причастник на Неговата съдба на земята, а с това 
и на Небето. Както Господ казва: „през много скърби ще влезете в 
Царството Небесно”. „Своя кръст” става за Христовия ученик кръст 
Христов и за това, че истинският ученик Христов смята изпълнение-
то на Христовите заповеди за основна цел на своя живот. Тези пре-
свети заповеди стават за него кръст, на който той през цялото време 
разпъва своя стар човек с неговите страсти и греховни желания. За-
поведите са като кръст, който поразява падналия човек, умъртвява 
го и така съживява новия човек, който диша с Христовия дух. Еван-
гелист Йоан казва в своето послание: „По това узнаваме, че сме Го 
познали, ако пазим Неговите заповеди. Който казва: „Познах Го”, а 
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не пази заповедите Му, той е лъжец; истината не е в него, който пази 
словото Му, в него наистина Божията любов става съвършена. По 
това узнаваме, че сме край Него. Този, който желае да казва, че е в 
Него, длъжен е да върви така, както Господ е вървял” (1 Йоан. 2:3-
6). Следователно отъждествяването на нашата воля с Божията воля е 
единственият истинен път на спасение. По думите на апостол Павел 
християнинът трябва да се съразпъне с Христос, за да може да каже: 
„вече не аз живея, а Христос живее в мене” (Гал.2:20). „Защото ни-
кой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, но живе-
ем ли – за Господа живеем, умираме ли – за Господа умираме; сле-
дователно, живеем ли, или умираме – Господни сме“ ( Рим. 14:7-8). 
Кръстът Христов, чрез който Бог ни спаси и ни откри съвършената 
любов, ни призовава да носим и ние кръста си като го разпознаем 
не като заплаха за живота ни, а като източник на истински живот, 
не като проява на наказание, а като проява на любовта Божия, която 
ни пази, отделя и спасява от прикритата омраза на този свят. Да бъ-
дем достойни наследници на страданията Му на земята, за да бъдем 
наследници на Неговото царство на Небето. А в това Царство ще 
влязат само истинските кръстоносци. В това Царство не може да се 
влезе без кръста, защото онези, които са го отхвърлили, са отхвърли-
ли и Царството на Разпнатия, възкръсналия и Възнесен на небесата 
Господ Иисус Христос, Царят Небесен и Единороден Син на Отца, 
Който е наш Отец, ако сме приели Сина Му. А ако сме приели Него 
и Неговия Отец, то тогава Отец ще ни приеме със Своята Десница. 
От тази Десница никой не може да ни изтръгне, нито човек, нито 
демон, нито времето, нито смъртта.

Автор: Моника Бакри
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Свещеник Стефан Паликаров
(1982 г.-2021 г.)



 Скъпи читатели, след кратко боледуване в Господа се преста-
ви свещеник Стефан (Стоил) Паликаров, председател на Българска-
та православна църковна община „Св. Амвросий Медиолански“, гр. 
Милано, Италия. 
 Той е роден в гр. София на 27 октомври 1982 г. Началното 
си образование получава в столицата. През 2005 г. завършва бака-
лавърска степен  в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, а през 2009 г. и магистратура. Ръкоположен е за дякон на 1 
ноември 2007 г., а за свещеник на 8 ноември 2007 г. 
 От 1 декември 2014 г. е председател на БПЦО „Св. Амвросий 
Медиолански“ в италианския град Милано.
 Отец Стефан ще остане в паметта на всички, които го позна-
ват като един ревностен свещеник, искрено вярващ християнин и с 
огромно и добро сърце човек. Той подпомагаше със свои проповеди 
сайта „Добротолюбие“. Предлагаме ви няколко негови проповеди, 
публикувани в сайта по различни поводи. 
 

Вечна и блажена да бъде паметта 
на свещеник Стефан Паликаров!

 Скъпи приятели, не е настанало гонение срещу вярата ни и 
срещу нас като християни. Казвам го, защото се усеща нещо подоб-
но като мислене в сърцата на много хора.
 Споделям личното си мнение и не обвързвам никого с него. 
Просто Бог допусна тази ситуация по много причини и най-вече за-
това, че светът спря да се съобразява почти изцяло с Небесните раз-
поредби. Щом е така, сега ще му се наложи да се съобразява почти 
изцяло със земните! Няма как да сме против това да се грижим за 
другия дори през призмата на отдалечеността и дистанцията, защо-
то не са много хората, които могат да кажат „Да аз съм здрав със 
сигурност!“.

За упованието в Бога, радостта 
в Пасха и отговорността ни към 

другите
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 Прекрасно е, че няма забрана за служение в България и ще е 
чудесно, ако разберем, че имаме отговорност към познатите и непо-
знатите около нас. Има баланс в действията между Църквата и Дър-
жавата и това е чудесно! Този баланс не бива да се нарушава, защото 
може да има тежки последици!
 Има разпоредби от здравните власти и е нужно да бъдат спаз-
вани съвестно, защото лекарите, в по-широк смисъл, са също Божии 
служители, независимо дали те в личностен план са вярващи или не! 
Светият Синод има своето решение и то е мъдро! Ако ние като ду-
ховници и хора като цяло нямаме отговорно мислене съобразено със 
ситуацията, която е тежка за всички, рискуваме да направим греш-
ки, които да имат последствия. В България Църквата функционира 
прекрасно и без спънки именно, защото всичко се решава мъдро! 
Не бива да изкушаваме Господа, защото това няма да е плод на вяра 
със сигурност! В тази ситуация се случва най-доброто – Църквата и 
Държавата функционират в съзвучие!
 Винаги съм споделял мнението си, че тези които са си вкъщи 
поради болест, невъзможност да излизат или дори от чисто човешки 
страх, в никакъв случай не са предатели и никой няма да ги обиж-
да, ругае или пазѝ Боже да им се подиграва, че са маловерци! Не е 
маловерие да си отговорен и да не изкушаваш Бога! Храмовете са 
отворени и съм убеден в сърцето си, че се спазват всички санитар-
ни изисквания и се радвайте за това, защото е привилегия, която не 
всички имат. Питайте ни нас, които сме в чужбина. Сега се вижда в 
пълнота, че вярата в Бога и любовта към хората около нас преминава 
и през личната отговорност! Божието Богу и Кесаревото Кесарю! 
Бог да ни помага винаги и да се молим едни за други!
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За Св. Йоан и подвига да
 живееш в гората

 Да живееш в гората! Как Ви се струва скъпи приятели? Да 
живееш там, където другите обикновено ходят за да се почувстват 
свободни, да се почувстват човеци, а не работещи роботи, да се до-
коснат до приказната страна на света.
 Наистина гората като цяло носи усещане за приказка – Хен-
зел и Гретел, баба Яга и кой ли още не положителен и отрицателен 
герой живее в гората. Тя – гората – е това място, което пробужда 
и страхове. В нея днес може да срещнеш почти всичко и всеки от 
света – вълци, мечки, бежанци, ловци на бежанци, много кофички 
от кисело мляко, а там където човешки крак не е стъпвал може да 
намериш и купища презервативи примерно. Всичко, ама наистина 
всичко, което може човек да се сети или да пропусне в съзнанието 
си днес се намира там в гората. Гората беше приказка и мястото на 
приказките, а днес е място, при което можеш да намериш и спокой-
ствие, и да ядеш бой…зависи на какво и кого попаднеш.
 Щом говоря (или по-скоро пиша) за приказките, нека почна 
тази приказка по приказен начин.
 Имало едно време преди много векове една гора. Планина 
по-точно, но си е истинска гора. В тази гора имало всичко – вълци, 
мечки и Бог знае още какво от съществуващия хищен и тревопасен 
добитък… всичко, освен храна и елементарни условия за живот от 
тези, които ние познаваме. Мястото като всяко друго недокоснато 
от човека било приказно! Бог го е докоснал със Своята всеподаваща 
десница и го е украсил по Свой съвършен начин. Гората била много 
далече от света. Колкото и недоразвит да ни се струва този свят от 
преди много векове, все пак и той е бил носител повече на светското, 
отколкото на свЕтото. Няма значение, че действието се развива през 
9-10 век. Светът винаги е бил светски, а не свят. Винаги в основа 
си е криел своя дух на противене на Бога. Но това няма значение 
за този, който иска да е с Бога. Нека се върнем на нашата гора. Тя е 
прекрасна! Тя е рилската гора на спасението. Там се заселил един 
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прекрасен млад човек, който още от най-ранните си години е поже-
лал да бъде с Бога.
 Не е могъл да бъде с Него, докато е живял в света, сторило 
му се е, че не е достатъчно дори, когато се е поселил в манастир и 
именно по тази причина, този изключително вярващ и духовен млад 
мъж се е преместил в гората.
 Там, където няма никой, освен дивите зверове и той самият… 
разбира се и Бог, Който Е навсякъде. Гората била прекрасна и като 
красота, и като място на усамотение. Това е Рилската гора. Наричат 
я още планина, а в духовно-спасителен план и пустиня, не защото 
е пустош разбира се. Този човек, който се отличавал от другите с 
духовността си е самият св. Йоан Рилски. Намерил своят тих прис-
тан, той се отдава на това, което винаги е желаел в сърцето си – да 
бъде Божий. Денят и нощта са били молитва, а молитва светлината, 
която огрява сърцето му. Той е бил сам с Бога, със себе си и с мест-
ните обитатели, които го приели за свой. Целият живот на светеца 
преминава именно в гората. Там основава и манастира, който всички 
знаем – Рилският манастир и там е мястото, където той е извършил 
своите безброй подвизи. Също там той и умира на 18 август 946 го-
дина.
 Няма да пиша за житието на светеца, защото всички пред-
полагам са го чели. Друго е интересното… питам се дали днес има 
някой, който да е готов да живее в гората на спасението и да тръгне 
по неговия път? Много е трудно да живееш там, където няма нищо 
друго, освен шанс за личен подвиг и шанс да си сам с Бога. Всъщ-
ност ако беше лесно, нямаше да има място за всички ни.
 Тук не говорим за вила в планината с барбекю на двора. Гово-
рим за живот, който да остави следа в съзнанието на всеки христия-
нин.
 Подвигът, който е извършил Рилският чудотворец вече над 
1000 години белязва със невидима следа от светлина в сърцата и 
душите на тези, които поне малко знаят за него. Дори и невярващите 
се удивяват на това, което той е извършил.  Няма как да е друго, за-
щото който живее за Бога, бива прославен от Бога за вечни времена 
и името му ще се помни вечно.
 За нас хората от света гората си остава мястото от приказки-
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те. Ходим там за да се освободим от ежедневното напрежение и уж 
да избягаме от тежестите на града, но вече и гората е толкова насе-
лена с бягащи, че се превърна в част от света… или поне в скъпо 
струващ квартал, защото е далеч от хората.

Питам се ако се беше родил днес, къде щеше да търси място за спа-
сение и уединение св. Йоан Рилски?

Вярно е, че Божието Царство е и в нас самите, но няма да е лошо 
да запазим поне една малка част от света като тази гора, в която 
се подвизавал рилският чудотворец. Сложни са тези въпроси. Слава 
Богу, че преди не е било както сега, иначе щеше да е много трудно 
и приказката може би щеше да има или друг край, или да се развива 
на друго място. Да се радваме и да молим св. Йоан винаги да се за-
стъпва за нас пред Бога, на Когото е служил в гората на спасението 
цял живот!
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Вятърът на 
промяната

 „Вятърът на промяната”! Тя беше, а и все още е страхотна 
песен! Скорпионс са велики и уникални със своя романтичен и ме-
лодичен метъл. „Вятърът на промяната” е вечен хит заради това, че 
беше изпята в тежки и променливи времена, които се оказаха исто-
рически за света.
 Тя не само намери своето място, но всъщност май го уцели 
в десетката. Има, обаче едно събитие, което е повече историческо 
и от тези години на промени в края на миналия век. Всъщност това 
събитие е повече историческо от много други събития. Това е денят 
на Преображението Господне. Денят, в който на Тавор се видя неви-
димото и се усети неусетното. Да, Бог се показа в Своята Светлина, 
така че и ние ограничените човеци да Го разберем, усетим и видим. 
Който е имал очи да гледа е видял и, който е имал сърце да разбе-
ре е разбрал. Бог отново показа Себе Си в Своята Троичност не за 
друго, а за да ни подсети Кой е бил, Кой е и Кой ще бъде во веки. 
Хората забравяме. Забравяме чудесата, забравяме радостта от бого-
общението, забравяме Богоявлението,  забравяме  да пожелаем да 
запазим печатите на чистотата непокътнати. Не е лесно, но може би 
поне трябва да го желаем, дори да осъзнаваме колко е невъзможно 
да се опазим сами като човеци. За нас е невъзможно, но за Него – за 
Този, който отново Се показа пред нас в пълнотата на възможните 
ни човешки граници – за Него няма нищо невъзможно. Може би и 
цял живот да ни Се показва, пак и отново ще имаме нашите чисто 
човешки притеснения.
 Какво всъщност се случва? Богочовекът, преобразявайки се 
пред неговите ученици Петър, Йоан и Яков, всъщност извършва вто-
ро Богоявление. Първото явно е било отдавна и е забравено и затова 
се налага второ. Така се получава и с някои от нас. Личните чудеса, 
на които само ние сме свидетели и извършени от Бога, сякаш отми-
нават във вечността на съзнанието ни, дълбоко архивирани и така 
скрити, че лесно ги забравяме. По тази причина Бог ни се показва 
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непрекъснато. Реално погледнато нито Богоявлението, както и Пре-
ображението Господне, не са еднократни актове на Богооткритост 
за нас. Всеки път, когато търсим Бог – Той ни се явява в Своята 
слава лично и ни се явява не в ураган, не в земетресение, а в тих 
полъх. Всеки път, когато Го помолим, Той откликва и невидимо за 
нас, но видимо за духовните ни очи преобразява сърцата ни. Прео-
бразява ги за толкова дълго време, колкото ние самите пожелаем и 
понесем. Тази лична повтаряемост на тези знаменателни събития 
свидетелства за това, че наистина, този който търси намира и, който 
хлопа – му се отворя. Който желае Бога, той става неизменна част 
от Неговите ученици. Този пред, който Бог се разкрива невидимо и 
преобразява и неговото сърце, става неразделна част от апостолска-
та дружина и вписва името си до имената на Петър, Йоан и Яков. 
Този, който се рови из книгите и успява само да тълкува пророците, 
но без да гледа с духовните си очи – той остава като онези, които не 
са разпознали Спасителя и Царя на Царството Божие. За тези хора 
нито Богоявлението и нито Преображението ще помогнат да видят, 
усетят и разберат истината. Дори няма да успеят и да повярват.
          В днешно време хората сякаш се изменяме, но не се прео-
бразяваме духовно. Времената са такива, че повече предпочитаме 
старозаветните способи на удовлетворение, отколкото завещаните 
ни от Христа препоръки. Дори към старото „Око за око – Зъб за зъб” 
можем да добавим и „Кръв за кръв”. Човеците  сякаш престанахме 
да бъдем хора. Ако днес Христос ни остави камък и ни каже „който 
от вас е без грях, нека пръв хвърли камък..” върху другия, със си-
гурност ще има възмущение, че камъкът е твърде малък и няма да 
нанесе желаните от нас щети. Чудя се, ако трябва да изберем между 
Божията любов към грешния или нашето желание за възмездие по 
човешки, колко зъба трябва да избием от устата на нечестивите ни 
врагове за да сме доволни и изпълнени с чувство на удовлетворе-
ние? Бог е Любов! Но дали ни е достатъчно това в днешния XXI 
век?  Всеки сам знае за себе си,  а и няма значение, защото независи-
мо от всичко и от нас – Бог е Любов!
 Сетих се за един клошар, който ми направи незаменима ус-
луга тук в Милано миналата година – даде ми своя билет за опера 
като прие моя. Прояви любов към мен, без да ме знае. Той видимо е 
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облечен в дрипи, но невидимо е пременен в благодат. Други, обаче 
видимо са облечени в костюми, но невидимо са навлекли окъсаните 
одежди на отмъщението. Колкото повече се отдалечаваме от Бога, 
толкова по-близо сме с ръцете си до камъка на отмъщението. Всъщ-
ност този камът е невеществен и се намира на мястото на бившите 
ни сърца. Те от пещера, в която Христос се ражда непрекъснато, 
могат да се превърнат в камък, който да замерва тези, които са сгре-
шили. Дано сърцата ни се преобразяват ежедневно по подобие на 
Христос, а душите ни да са нашият личен Тавор. По него няма нуж-
да да се изкачваме, защото можем да го носим.
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Измаменият човек и надеждата му 
чудо да оправи живота му

 „Дерзай, чедо, прощават ти се греховете…Той богохулства”. 
Често се замислям над тези откъси от Свещеното Писание. Замис-
лям не за друго, а защото за пореден път ставаме свидетели на това 
как не разбираме Бога и правата, които Той има над нас.
 Разбира се не осъзнаваме и уникалността на ситуацията да 
гледаме Бога в очите и да Му се противопоставяме. Всъщност тук 
в тези кратки редове имаме много скрити истини, ситуации и раз-
криване на най-тъмните „ъгълчета” от човешката същност, които са 
пряко следствие на собсвената ни безгранична ограниченост, въпре-
ки носеното познание по отношение на Истината.
 Да започнем с разслабения. Има персонажи, които отново не 
се появяват в „кадър”. За тях се казва само: „донесоха го” и нищо 
повече от това. Те определено са приятели на този нещастен човек, 
които заедно с него имат вярата, че Христос ще успее да помогне 
на техния ближен. Те са му ближни, защото го носят и се надяват за 
него и тяхната обща вяра изиграва ролята на причината за чудото. 
Спасителят можеше да го излекува и без тях, но това е скрит момент 
и в него се набляга именно на общата вяра и действието на взаимно 
спасяващите се хора – такива каквито са всъщност истинските хрис-
тияни. Общата молитва, вяра, надежда и любов, които притежават 
истинските християни, са тези качества и действия, които все още 
пазят света от това да не рухне под тежестта на собственото си неве-
жество и злоба.
 И тогава и сега разлика няма.
 Там, където има двама или трима с истинска вяра и събрали 
се в името Господне, там ще бъде и Самият Господ. Изцеленият раз-
слабен дори не е най-важният персонаж с този разказ, незвисимо, 
че всичко се случва заради него. Той е поредният ощастливен човек 
от срещата си с Бога. Такива има много и в Свещеното Писание, и 
в нащи дни. Тези Богопознали хора са полезни за себе си, че имат 
допир до Всеподателя, но и са за слава Божия, защото са свидетели 
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на необяснимото чудо. Има разбира се и книжници. Те са нещастни 
люде без съмнение. Нещастни са, защото са прочели доста книжки, 
образно казано, но не за да преподадат вярно онова, което е напи-
сано там, а за да го изопачат съзнателно или несъзнателно….или 
направо нарочно.
 Чрез помислите си, че Христос богохулства и последвалото 
изцерение, те попадат в ужасен личен духовен капан.
 Как ще се случи изцелението, ако Сам Бог не го допусне? 
Може ли „грешник-богохулник” да му бъде дадено да извършва чу-
деса? Той ли е Христос, Синът на Живия Бог? Дяволът може ли да 
върши чудеса? Това са тежките въпроси, които изскачат един след 
друг. Ясно е, че грешник-богохулник не може да се ползва с Божията 
благодат. Ясно е, че само Бог може да извърши подобно чудо. За нас 
християните е ясно също така, че Той е Христос. Има и последен 
въпрос – може ли лукавият да върши чудеса… този въпрос е най-ин-
тересният.
  „Чудесата” на дявола. Много хора казват, че и бесовете могат 
да вършат чудеса.
 Това е безспорен факт. До каква степен, обаче чудото на един 
демон е чудо в онзи Тайнствен спасителен смисъл? Истината е мал-
ко по-различна – тези същества могат да вършат чудеса или деяния, 
които бихме квалифицирали като феномени, но те са непълни. Те са 
чудеса, които нямат краен спасителен ефект, а единствено подмам-
ваща илюзия. Когато Бог извършва чудо, Той го прави убедително, 
без никакъв остатък на съмнение или на недоизпълнение. Когато, 
обаче демоните вършат чудо – то винаги носи със себе си тежестта 
на липсващата благодат и никога, ама никога не е пълно само по себе 
си. Ще дам нагледен пример. Когато  демоните обещаят нещо, те го 
изпълняват, но в известна степен и никога докрай. Те правят това, 
което е нужно за да се улови човекът в тяхната примка и после си 
взимат всичко обратно с лихвите. Те лъжат. Нека си представим за-
реждането на една програма. Имаме процентите на зареждане и вече 
предвкусваме как сме „качили” това, което инсталираме и ще му се 
радваме, ще го ползваме- градим планове за бъдещите ни радости с 
новия продукт, който имаме.
 Обаче, не щеш ли, виждаме как програмата се е „заредила” 

Светодавец брой 9/2021 In Memoriam

26



до 95% и не мръдва и процент повече.
 Достатъчно много се е заредила за да вярваме, че ще бъде, 
но липсват едни пет процента, които да довършат процеса… всичко 
е напразно и излюзията рухва. Така е и с демоните – правят своето 
чудо до 95% и нито процент повече. Човекът очаква нещо да се слу-
чи, а то се разклаща и не се дозарежда. Тъжна гледка е измаменият 
човек. Напразно се надява, че лесното чудо ще му оправи живота. А 
разслабеният просто сам се прибра у тях с постелката си…
 Ако Христос не беше Бог, разслабленият със сигурност щеше 
да куцука, а нямаше просто да си вземе постелката и да си тръгне 
облагодатен. Така, че и последната въпросителна пада с гръм и тря-
сък.
 Да не се оставяме на злите сърца да разколебават славосло-
вието ни към Бога – тях винаги ще ги и те никога няма да успеят, 
защото ако Бог е с нас кой ще е против нас?
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Животът е нашата лична „Виа 
Долороза”

 Скоро гледах едно предаване за Йерусалим и прочутата „Виа 
Доролоза”. Същата онази улица, по която хората вървят, за да се сле-
ят с миналото и да кажат, че са извървели Христовия път. Вървят по 
пътя, спират на определените места, достигат до Голгота и накрая до 
гроба Господен.
 Всъщност целият този духовно-туристико-поклоннически 
маршрут е наречен „Пътят на страданието”.[1] Не нашето, разбира 
се. Може би това е единственият път на страданието, който си го 
избираме доброволно и нямаме търпение да тръгнем по него. Даже 
пътуваме от всички краища на света, за да го извървим. Нямаме тър-
пение да изминем тези метри (колкото и да са те), за да достигнем 
до обещания храм на гроба Господен, да си направим снимки и да се 
наречем хаджии. В много случаи всичко е с цел и лично удовлетво-
рение, но и малко фукане.
 Описват го като тясна улица, осеяна със сергии, стълби, па-
раклиси и църкви, пред които поклонникът спира, за да се поклони и 
отдаде дължимото Богу. Реално погледнато този път има много при-
лики с духовния път до Бога.  Ако можем да направим някакво срав-
нение между тази и духовната „Виа Долороза”, бихме могли да се 
замислим дали и по нашия тесен духовен спасителен път към Бога 
не намираме на всяка крачка духовните „сергии” на изкушението, 
които ни карат да забравим накъде сме тръгнали и да не обърнем 
внимание, че по тази улица има и храмове? Дали по него също няма 
стълби и стъпала, които като ги изкачим, сякаш се усъвършенства-
ме? Нека дори ги наречен с името лествица. Всяко едно стъпало по 
нашата духовна „Виа Долороза” е част от лествицата на спасението 
и духовното съвършенство. Разбира се и на нашата тясна улица на 
страданието можем да срещнем храмове, в които да влезем и да се 
помолим.
 Сякаш наистина животът е една „Виа Долороза”, която пред-
лага своите изкушения, препятствия и духовни пристани на спасе-
нието.
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 Ами Кръстът? Можем ли и ние да го носим така, както Хрис-
тос? Нека не забравяме, че когато Му дадоха да носи Своя Кръст, 
никой не се обърна да Го попита: „Тежи ли Ти и можеш ли да го 
носиш?”. Ние, хората, не питаме другия дали има силата да носи. 
Просто връчваме и се сърдим, ако човекът не може да се справи. 
Що се отнася до Христовия Кръст – той безспорно е тежал. Тук не 
говорим само физически, но най-вече духовно. Тежал е, защото този 
Кръст Господен е бил Кръстът на спасението и е тежал точно тол-
кова, колкото са били тежки греховете на цялото човечество. Те са 
били духовно впити, вградени в дървото. Дори и в момента на ре-
алното кръстоносене Бог е дал възможност на човеците сами да си 
помогнат за спасението. Има един показателен момент, в който Си-
мон Киренеец е поставен да помогне на Христа, защото Кръстът е 
тежък. Този момент е много важен не за друго, а за да ни покаже, че 
хората имаме необходимост да участваме в личното си спасение.
 Убеден съм, че Спасителят е могъл и Сам да понесе докрай 
Своя наш Кръст, но е допуснал Симон да Му помогне и по този на-
чин е дал възможност на нас, хората, да бъдем неотменима част от 
пътя на спасението в помощ не на Господ, а на нас самите.
 Човекът, помагайки на Господ, помага най-вече на себе си. 
Ясно е, че Бог няма нужда от помощ.
 Ние самите трябва да помогнем на собственото ни спасение, 
като носим своя кръст безропотно. Това е най-трудното. Обикновено 
бързо ни заболява кръстът от носенето на Кръста. Още по-хубаво 
би било, ако единственият кръст, който носим, е този на вратовете 
ни. Да не е по-тежък. Но уви – искаме ли да сме Христови, трябва 
да постъпваме като Него. Със смирение да понесем товара на собст-
вените ни грешки, да извървим пътя си до личната ни Голгота, за да 
се окажем участници и във Възкресението, а не само участници в 
смъртта.
 Животът е нашата лична „Виа Долороза”. Когато извървим 
земните си крачки и според това как сме ги извървели, можем да 
се надяваме, че сме изкачили тесните стъпала до Небесния Йеру-
салим, защото алтернативата е да сме слезнали по широкия път от 
Йерусалим до духовния Йерихон. По този път освен на разбойници 
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(бесове), на друго не можем да попаднем и имайки предвид, че сме 
XXI век, имам силното съмнение, че няма да попаднем на добър 
самарянин, който да ни помогне, а на такъв „ближен”, който ще ни 
доубие и дообере.
 Да извървим нашия път с надежда, вяра и желание за спасе-
ние, защото когато носим нашия кръст, вместо Симон Киренеец да 
ни помага, Сам Господ Бог отново и отново носи наравно с нас лич-
ното ни бреме, защото ние сами не можем да го понесем, тъй като 
просто ни заболява кръстът.
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Християнство и биоетика - 
Църквата и новите биомедицински 
предизвикателства в съвременния 

свят
доц. д-р Костадин Нушев

 В областта на Християнската етика и социалното учение на 
Църквата през последните години се разработват много важни и ак-
туални въпроси от областта на биоетиката, а вниманието на христи-
яните и изследванията на богословите се насочват все по-често към 
сложни за решаване проблеми на приложната биомедицинска етика. 
Тези въпроси засягат не само вярващите християни, но също така 
и всички останали хора като граждани и цялото общество. Те имат 
отношение както към вярата и религиозните аспекти на спасението 
на човека, вечния живот и безсмъртието на душата, така и към гри-
жата за тялото и развитието на науката и медицинските изследвания 
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и съвременните биотехнологии. В центъра на този нов етически и 
интердисциплинарен синтез в областта на биоетиката, според хрис-
тиянското учение за нравствеността, е достойнството на човека като 
Божие творение и свободна личност и ценността на човешкия живот 
от момента на зачеването и началото на неговата поява до естестве-
ния му земен край. [1:5-20]
 Една от изключително важните, и актуални в днешно време, 
области на среща между ценностите на християнството и хумани-
зма, науката и религията, Църквата и медицината е областта имен-
но на биоетиката и биомедицинските изследвания. Тази област от 
човешкото знание и практика се развива особено динамично през 
последните десетилетия и там именно науката, биотехнологиите и 
медицината навлизат все по-уверено в дълбините на човешката при-
рода и се докосват все повече до тайните на зараждането на живота. 
В областта на християнската етика от края на ХХ век започна да се 
развива особено активно християнския клон на биоетиката, в който 
се обобщават както традиционните нравствено-богословски и мо-
рално философски проблеми на човешкото битие и зараждането на 
живота, така и практическите и приложни аспекти на биомедицин-
ската етика.[4:1-6]
 Християнската етика изтъква на преден план при разглеж-
дането и оценката на всички биоетични проблеми два основни 
принципа – респектът към живота на човека като свещен дар от 
Бога – включително и живота на нероденото човешко същество, и 
достойнството на човека като Божие творение и лично същество, 
предназначено от Бога да разгърне своя духовен и човешки потен-
циал, за да постигне своето предназначение в тукашния земен свят 
и във вечността. Християнското учение на Църквата и православна-
та християнска етика подхождат към всички актуални въпроси на 
биоетиката чрез съобразяване с духовното наследство на Църквата и 
спазване на ръководния принцип за уважение на свещения характер 
на човешкия живот като безценен дар на Божията любов. [7]
 Църквата в своето духовно и пастирско служение, както и 
християнската етика в своите приложно биомедицински изследва-
ния се ръководят от принципа за респект към достойнството на чове-
ка като лично същество, независимо от конкретния етап или стадий 
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на неговото развитие преди или след раждането. От гледна точка на 
християнската етика и учението на Църквата, през последните годи-
ни внимателно се преценяват новите възможности и ползи от биоме-
дицинските изследвания, като се изтъкват множество положителни 
моменти, но се обръща внимание и на рисковете от все още неизя-
снените въпроси или се посочва необходимостта да се преодоляват 
опасностите от различни злоупотреби. В днешно време множество 
биоетични проблеми, свързани със съвременните биотехнологии и 
тяхното приложение в медицината, ангажират вниманието на Църк-
вата и усилията на специалистите по християнска етика. 
 Започвайки от експериментирането на различни контрацеп-
тивни средства, които имат абортивно действие, или прилагането на 
множество медикаменти, които въздействат върху хормоналния ба-
ланс на организма, създаването на изкуствено оплодени яйцеклетки 
и замразени ембриони или разширяването на практиката на аборта, 
който от морална страна Църквата счита като съзнателно умъртвя-
ване на неродено човешко същество и стигайки до проблемите на 
трансплантацията, клонирането и „асистираното самоубийство” – 
самоубийство подпомогнато от медицинско лице или т.нар. активна 
евтаназия.  
 През последните десетилетия серия от морални и правни 
проблеми продължават да стоят в центъра на съвременните биое-
тични дебати – въпроси на асистираната репродукция, донорство-
то и трансплантацията, експериментирането на нови лекарства и 
участието на доброволци в лаболаторни изследвания и клинични 
медицински проучвания. Всички тези проблеми са пресечна точка 
на съвременните хуманитарни науки и едно разширяващо се поле за 
дискусия между медицината, науката и религията. Най–силно тези 
проблеми рефлектират през последните три десетилетия в областта 
на християнската етика и пастирското служение на Църквата като 
фокусират духовното внимание и пастирски усилия в областта на 
грижата за живота на неродените човешки същества, укрепване на 
духовните ценности на семейството и съпружеството, превенция 
на абортите, милосърдието към страдащите и грижата за болните и 
защита на достойнството на човека в условията на предсмъртното 
страдание и проблемите на евтанаията.
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1. Напредъкът на съвременната наука и появата на биоетиката

 Биоетиката като научна дисциплина и интердисциплинарно 
поле на изследване се появява от края на 60-те години на ХХ в. и се 
развива в днешно време като резултат от безпрецедентния напредък 
в областта на науките за човека, генетиката и биомедицинските тех-
нологии. Не са малко постиженията в тази научна област, които имат 
изключителен потенциал, насочен към доброто на човека и важно 
значение за съвременния свят. Особено ценен е приносът на тези 
нови постижения в областта на медицината и лечението на някои 
доскоро считани за нелечими болести, което се оценява положител-
но от Църквата и християнската етика.[1]
 Чрез някои свои аспекти научните открития и, по-конкретно 
откритията на новата генетика, свързани с дешифрирането на чо-
вешкия геном, навлизането в дълбините на човешката природа и 
напредъка в изследването на първичните градивни структури на би-
ологичния живот, носят доказателство за разумността на природата 
и тайната на вложените от Бога природни закони на живота. Тези 
научни факти предизвикват удивление у мнозина и провокират пре-
клонение пред тайните на Божието творение в съзнанието на много 
учени и изследователи, а у други пораждат нови съмнения и скепти-
цизъм.[8]
 Науката от своя страна, която си поставя за цел да открива 
във все по-пълна степен природните закони, и да служи за благото 
на човека и обществото, също така има в своите приложни насоки и 
в сферата на технологиите, много важни допирни точки с морала и 
етичните норми на обществото. 
 Развитието на биотехнологиите и генното инженерство през 
последните десетилетия доведе до появата на една изцяло нова об-
ласт на човешкото познание и научните изследвания, която се нари-
ча биоетика. Тази област от човешкото познание се занимава както с 
чисто научните и теоретични проблеми на генетиката и биотехноли-
гиите, така и с практическите и главно медицински аспекти на при-
ложението на тези нови научни открития в човешкия живот. [3:10-
30]
 Основните проблеми в областта на биоетиката, според ней-
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ните основатели от втората половина на ХХ век, са свързани с ново-
то етическо съзнание на съвременния човек и с новите морални ди-
леми, които са свързани с отговорността пред Твореца и творението 
и зараждането на живота. Те рефлектират върху необходимостта от 
очертаване и приемане на определени етични норми пред учените и 
медиците и показват нуждата от поставяне на граници на човешка-
та намеса, свързана с опазване на човешкия живот и респекта към 
неговия произход и поява. От християнска гледна точка всички тези 
етически и деонтологични въпроси на морала се поставят в свет-
лината на отговорността на човека за съхраняване на живота и ин-
тегритета на творението, които са поверени от Твореца в неговите 
ръце (Бит.1:31, Пс.8). Това са въпроси, които всеки отделен човек 
следва да осъзнава посредством своята съвест и да решава в грани-
ците на личната си отговорност пред Бога и обществото. 
 Развитието на биоетиката, генетиката и генното инженер-
ство, а също така и на новите биотехнологични методи в областта на 
науката и медицината, които са свързани с тях, оказват въздействие 
върху много аспекти от живота на съвременното човечество. Тези 
нови области на хуманитарното и естественонаучно знание рефлек-
тират не само върху сферата на биологията и физиологията на чо-
века, където намират най-непосредствена изява главно чрез практи-
ческите аспекти на тяхното приложение, но пораждат също така и 
много нови въпроси в областта на морала и етиката на научните из-
следвания. Откритията на науката и новите възможности на генното 
инженерство могат да допринесат изключително много за лечението 
на някои труднолечими болести, но също така могат да предизвикат 
и нови форми на нехуманно отношение към човешкия живот и дес-
труктивно въздействие върху природата.[5]
 Използването на постиженията в областта на генното инже-
нерство за медецински цели и придържането към етичните принци-
пи за научни изследвания и приложение на новите биотехнологични 
методи изключително за диагностични и терапевтични цели може 
да предпази човечеството от потенциалните деструктивни ефекти и 
негативни резултати, които могат да имат тези постижения. Такава е 
позицията на християнската етика и такива са съвремените офици-
ални становища на Църквата в областта на биоетиката, биомедици-

Светодавец брой 9/2021 Християнство и биоетика

36



ната и генната терапия.[9]

2. Християнската етика и съвременната биомедицинска етика

 Биоетиката като наука и приложна обаст на биомедицински 
изследвания се съсредоточава най-вече върху три главни области, 
които имат отношение и към християнската етика: 
 1. Биоетични въпроси и практически проблеми, свързани с 
началото на човешкия живот – контрацептивните средства и лечение 
на репродуктивни проблеми (включително методите на изкуствено 
оплождане), правото на живот на нероденото човешко същество и 
аборта, ембрионалното развитие и вътреутробното развитие на пло-
да по време на бременноста, пренаталната диагностика и новите ге-
нетични изследвания);
 2. Биоетични проблеми на здравето и болестта, свързани с 
различните методи на терапия, медицинска грижа, запазване и под-
държане на живота – генната терапия, донорството и транспланта-
цията на органи, тъкани и клетки, кръвопреливане и донорство на 
кръвни продукти, уреди за хемодиализа, терапевтично клониране, 
експерименти със стволови клетки и трансплантация (присаждане-
то на жизненоважни тъкани и клетки);
 3. Биоетични проблеми в края на човешкия живот – пробле-
ми на мозъчната смърт и предсмъртното страдание (включително 
болколечението на неизлечимо болните, отнемането или отказване-
то на храна и хидратацията), евтаназията, отношението към тялото 
и кремирането. 
 Биоетиката е най-новият раздел в изучаването на човешката 
природа и нравствеността, а от средата на 90-те години на ХХ век 
навлиза все по-активно и в областта на Нравственото богословие 
и църковната пастирска грижа за духовното и телесното здраве за 
съвременния човек, на семействата и най-малките Христови братя – 
болните, страдащите и неродените деца. Тя има важно практическо 
значение за съвременния човек и обществото като цяло и завладява 
вниманието, както на специалистите по проблемите на етиката и на-
уката, на медицината и биотехнологиите, така и различни аспекти на 
съвременния живот на все повече хора. Чрез своите научно-теоре-

Светодавец брой 9/2021 Християнство и биоетика

37



тични и жизнено-практически аспекти биомедицинската проблема-
тика влияе силно и рефлектира върху общественото мнение, защото 
засяга живота и здравето на всеки човек. Появата на биоетиката се 
дължи на големия прогрес на медицинските и биотехнологичните 
изследвания, разкриващ нови и изненадващи хоризонти в областта 
на клетъчната и молекулярната биология, генетиката и новите меди-
цински методи и технологии за лечение. В кръга на биоетическите 
проблеми, които са свързани с генното инженерство и репродуктив-
ните технологии в днешно време влизат различни въпроси, свързани 
с началото на човешкия живот и зараждането на човека като био-
логичен индивид, въпросите на ембрионалното развитие, медицин-
ските изследвания върху човешки ембриони и новите технологии за 
генна терапия и терапевтично клониране.[7]
 В своите приложни акпекти на научни изследвания генното 
инженерство е свързано най-вече с биотехнологичните методи за 
намеса в биологичните структури на човешкия организъм и с нови-
те възможности за генна терапия, диагностика и лечение. Ето защо 
според християнската етика с това ново познание човекът се докосва 
все повече и до духовните измерения на тайната на живота и затова е 
необходимо да се придържа към изконните религиозно-нравствени 
принципи на респекта към живота и вярата в Бога, които са основно 
и ръководно начало в учението на Църквата за свещения характер 
на живота и неприкосновеното достойнство на човешката личност, 
които са дадени от Твореца (Бит. 1:26-28)[7:14-26].
 Откритията на науката и новите възможности на генното ин-
женерство могат да допринесат изключително много за лечението 
на някои труднолечими болести, но също така могат да предизви-
кат и нови форми на нехуманно отношение към човешкия живот и 
деструктивно въздействие върху природата. Тази опасност от духу-
манизация е източник на загриженост от страна на Църквата и пред-
ставителите на християнската етика. Използването на постиженията 
в областта на генното инженерство за медецински цели и придър-
жането към етичните норми и принципи за приложение на новите 
биотехнологични методи изключително за диагностични и терапев-
тични цели може да предпази човечеството от потенциалните дес-
труктивни ефекти и негативни последици и резултати, които могат 
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да имат тези постижения. Такава е позицията на християнската ети-
ка и такива са съвремените официални становища на Църквата в об-
ластта на биоетиката, асистираната репродукция и генната терапия.
[10] 
 Когато използваме новите биотехнологични методи за лече-
ние и за благото на човека и обществото, тогава тези средства са 
добри и носят полза, защото се използват за хуманни и благородни 
цели. Но ако съществува изкушението да се пренапишат природни-
те закони или да се манипулира безотговорно генетичната инфор-
мация на биологичните организми с цел да се създават произволно 
нови биологични видове или да се селектират определени свойства 
на даден индивид с евгенични цели, тогава подобно вмешателство 
в природните закони на творението има негативен и деструктивен 
характер. От гледна точка на Свещеното Писание на духовната тра-
диция на Църквата Бог е възложил на човека да обработва и да пази 
творението като развива своето познание и използва наученото за 
лечение и медицинска наука. Медицината е благословена от Бога 
сфера на човешкото познание и дейност и затова всички научни от-
крития, които се използват за благото на човека и за лечението на 
болестите са добри и благословени.[11]
 Църквата приветства новите научни открития и новите ме-
тоди на генна терапия, битехнологиите и методите за лечение в об-
ластта на асистираната репродукция и съвременната регенеративна 
медицина, но се обявява против безеотговорната употреба на генно-
то инженерство за евгенични и други нехуманни цели. В тези при-
ложни области на генното инженерство е необходимо да се спаз-
ват строги научни и етични правила по отношение на иновативните 
изследвания и да се спазват стриктно съществуващите регулации в 
областта на приложението на продуктите на генното инженерство.
[13]

3. Биоетични въпроси в началото на човешкия живот- аборт и 
асистирана репродукция

 Първата група въпроси от областта на биоетиката и на хрис-
тиянското им тълкуване са свързани с тайната на живота – със за-
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раждането и началните стадии на развитие на човешкия живот и 
отговорността на родителите, лекарите и всички заинтересовани 
страни за запазване на човешкия живот. Към този кръг проблеми 
спадат също въпросите за допустимостта и границите на пренатал-
ната диагностика и терапевтичния аборт, генетичното донорство 
при методите за изкуствено оплождане, въпросите на генетичното 
и биологичното родителство и някои проблеми на генната терапия. 
Към тези традиционни медицински и биоетични въпроси през по-
следните години се добавиха и проблемите на сурогатното майчин-
ство.   
 В областта на медицинската практика и християнската етика 
най-често се обсъждат етичните аспекти на методите за изкуствено 
оплождане, което Църквата разглежда като средство за лечение на 
безплодието в рамките на съпружеските отношения, но не одобрява 
безотговорното му приложение за реализиране на някакви „репро-
дуктивни права” на самотни родители извън брачните отношения 
или за осъществяване на егоистичните цели на едно безотговор-
но родителство, което се домогва до създаване на човешки съще-
ства, които се обричат на непълноценно съществуване в условията 
на различни рискове. Научните методи за изкуствено оплождане и 
новите технологии за асистирана репродукция доведоха до разкъс-
ване на единството между „оплождането” и „зачатието”, които при 
естественото зараждане на човешкия живот съвпадат, като акт на 
човешката репродукция. Тези два естествени процеса при заражда-
нето на живота, които са дълбоко и неразривно свързани, при днеш-
ните лабораторни условия за изкуствено оплождане са разделени. 
Днес науката разглежда по нов начин тези процеси и това създава 
предпоставки за инструментализиране и опредметяване на тайната 
на човешкото зачатие. Библейският език и учението на Църквата, 
когато описват тайната на възникването на живота визират „зача-
тието” като акт или процес на едновременно оплождане и начало 
на бременността в утробата на майката. Езикът на теологията и на 
Църковното учение визира този акт на Божието творческо действие 
и съучастието на двамата родители в тайната на човешкото възпро-
изводството и продължаването на човешкия род, което е дарувано на 
мъжа и жената от Бога.
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4. Рискове от злоупотреба и деструктивно въздейстие на новите 
биотехнологии

 Развитието на генното инженерство може да се окаже сери-
озно предизвикателство пред вярата в Бога, защото води до нови 
– непознати в предишните времена, форми на човешка намеса в би-
ологичните структури на природата и до известна промяна на ес-
тествените процеси в сътворения от Бога свят. Но това предизви-
кателство се възприема по различен начин от различните хора. За 
тези, които не вярват в Бога или се придържат към някаква форма 
на агностичен светоглед този непредък в областта на съвременната 
наука може да бъде използван като доказателство за безграничната 
сила на човешкия разум и власт на човека в областта на изследване-
то на природата, но за вярващите в Бога посочения напредък на био-
технологиите и генното инженерство е доказателство за дадеданата 
от Бога власт и отговорност на човека да изследва природата, да я 
опазва и съхранява.
 Например някои от съвременните проблеми, свързани с при-
ложението на методите на генно инженерство показват, че все още 
има неизследвани полета от научното познание, което е аргумент в 
подкрепа на етичната позиция за придържане към стриктни етични 
принципи и правила на отговорност в областта на научните изслед-
вания. Така например все още не са напълно изучени и напълно ясни 
за науката ефектите от използването на генно модифицирани орга-
низми (ГМО) върху природната среда и екосистемите като особена 
тревога буди ефекта от отглежданетето и култивирането на някои 
гмо-култури в областта на земеделието. Също така създаването на 
изкуствени бактерии, които да се борят с нефтените разливи в оке-
аните има известна полза, но се оказва че тези синтетични бактерии 
предизвикват и определени неблагоприятни въздействие върху чо-
века и неговото здраве.[12] 
 Особено безпокойство предизвикват възможните перспек-
тиви за безконтролно и безотговорно използване на генното инже-
нерство в областта на разработването на съвременни биологични и 
бактериологични оръжия. В такива случаи напредъкът на науката 
и приложението на биотехнологиите излизат извън сферата на мо-
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ралните норми и етични принципи за тяхното използване за хуман-
ни цели и се приближават към нехуманните методи за евгенични 
експерименти с човешката природа или използването на химически 
и други оружия за масови изтребления, характерни за нацистката 
идеология и за други тоталитарни режими.

5. Свещеният характер на живота етичните аспекти на човеш-
кото клониране 

 Една от най-сериозните теми в областта на съвременната 
християнска етика и биомедицинската етика е темата за клониране-
то и хуманните аспекти на тази нова биотехнологична практика. На-
ред с международните правни регулации в сферата на клонирането 
и биомедицинските изследвания от изключителна важност са и въ-
просите на медицинската етика и етиката на научните изследвания.
[2]
 По отношение на клонирането, от гледна точка на християн-
ската етика, следва да разграничаваме два много важни аспекта – 
репродуктивното клониране и терапевтичното клониране. В днешно 
време съществува забрана за репродуктивно клониране на човешки 
индивиди, което отразява една всеобща философска и етична по-
зиция за хуманното отношение към въпроса, която съответства не 
само на християнските етични стандарти и позиции на Църквата, 
но също така и на етичните норми и стандарти на много междуна-
родни научни организации. Докато, от друга страна, терапевтичното 
клониране е свързано с приложението на новите биотехнологични 
методи на регенеративната медицина и технологиите за клониране 
на клетки и тъкани, които се използват в областта на терапията и 
служат за лечение или за трансплантация.[6] 
 Репродуктивното клониране, при което се създава генетично 
копие на съществуващ човешки индивид е забранено и неговото ле-
гализиране в днешно време се счита за недопустимо и нехуманно. 
Това е позиция на християнската етика и на съвременната биоетика, 
която се корени в основите на съвременната антропология и етика. 
Става дума за респекта към достойнството на човешката личност и 
разбирането за сложната психо-соматична структура на човешкато 
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личностно битие, което не може да бъде възпроизведено в пълнота 
само чрез генетичното репликиране на биологичната структура на 
човешкото тяло като организъм. Духовните и психологически ха-
рактеристика на човека като разумна и съзнателна личност не могат 
да бъдат копирани чрез методите за генетично възпроизвеждане на 
биологичната му идентичност. След успешния експеримент на шот-
ланските учени с клонирането на овцата Доли в края на ХХ век се 
заговори много и за възможностите за клониране на човешки ембри-
они или създаване на генетични копия на човешки същества в лабо-
раторни условия. Независимо от фантастичния характер на тези ин-
формации в някои сектантски кръгове се възприемат налудничавите 
идеи за създаване на генетично модифицирани човешки организми 
или за селектиране на генетично подобрени човешки същества. По-
явиха се спекулативни информации, че в разрез със строгите регула-
ции и забрани за такива експерименти в различни частни лаборато-
рии се работи по подобни проекти, но засега няма официали данни 
за такова реално развитие на подобни проекти. Някои представители 
на сектантски организации кто „сектата на Раел“, които изповядват 
ню-ейдж практики и нехуманни идеологии, свързани с теориите за 
създаване на „нова раса“ от човешки същества, се опитват да вклю-
чат идеята за клониране на човешки индивиди в своята синкретична 
религиозна система.
 От християнска етическа гледна точка, и според официал-
ните позиции на Църквата, репродуктивното клониране на човеш-
ки индивиди се приема като нехуманно и неморално, защото не е 
свързано с терапевтични цели, а по-скоро с евгенични есперименти 
с човешката природа. То би представлявало произволно и безотго-
ворно използване на възможностите на генното инженерство с цел 
вмешателство в тайната на зараждането на човешкия живот, който 
според християнската вяра и учението на Църквата се дава от Бога 
на човека като свещен и неприкосновен дар. 
 Опитите да се приложи на практика някакъв експеримент за 
репродуктивно клониране би бил определена съвременна форма на 
евгеничен експеримент, който напомня на нехуманните практики в 
областта на науката и медицината от времето на нацизма и други ан-
тихуманни и диктаторски режими. При подобни незаконни научни 
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практики и нерегламентирани лабораторни опити се експерименти-
ра произволно с човешката генетична информация не за терапевтич-
ни цели, а с цел да се манипулира процеса на създаване на ново чо-
вешко същество в нарушение на есетствените закони на природата. 
Началото на човшкия живот и зараждането на човешкия организъм, 
според истините на християнската вяра и природните закони, става 
чрез естественото възпроизводство и съчетаване на генетичната ин-
формация на двамата родители, а не чрез клониране на вече същест-
вуващ генетично биологичен индивид.
 Тайната на зачеването на новия човешки живот е предмет 
както на науката, така и на религията и етиката и в този пункт ре-
лигиозното, етическото и научното познание се срещат в сферата 
на ценностите на свещения и неприкосновен характер на човешкия 
живот и респекта към него като към Божий дар и чудо на природата.
[1:15-20]

6. Перспективите на човешкото развитие и отговорността за за-
пазване на човешкия живот и творението

 Тези принципи на респекта към живота на човека като све-
щен дар от Бога са основни принципи на християнската биомеди-
цинска етика. Това са отправни принципи за научните изследвания и 
за медицинската практика, посредством които Църквата утвърждава 
едновременно ценностна на научното познание и новите медицин-
ски методи на лечение, но и запазването на неприкосновения ха-
рактер на човешкия живот и достойнството на човешката личност. 
Гаранцията за устойчив напредък на науката в сферата на генното 
инженерство и хуманната медицина и за съхраняването на живо-
та чрез преодоляване на рисковете и заплахите от дехуманизация 
и деструктивни въздействия на новите биотехнологични методи, се 
съдържа в спазването на етичните ценности и норми на биомеди-
цинската етика.[5;7]
 Еволюцията на човечеството, от християнска гледна точ-
ка, се разглежда предимно в духовен, ценностен и интелектуален 
план като напредък на знанието и усъвършенстване на човешката 
цивилизация по пътя на нейното хуманизиране и етизиране. Този 
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напредък, обаче, зависи от спазването на универсалните нравствени 
норми за отговорност към живота и прилагането на приетите етични 
стандарти за научни изследвания в областта на биотехнологиите и 
хуманната медицина. 
 Генното инженерство може да окаже благотворен ефект вър-
ху развитието на човечеството само ако се спазват строгите научни 
стандарти и етични норми за отговорно отношение на изследовете-
лите към генетичния фонд на природата и особено към биологична-
та структура на човешката природа. Защото в противен случай това 
съвременно откритие на човечеството може да доведе до различни 
деформации и катастрофални последици в областта на развитието 
на човешкия генофонд и възпроизводството на биологичните орга-
низми. Тази заплаха е реална ако се провокира безотговорно и некот-
ролируемо използване на възможностите на генното инженерство за 
създаване на различни генно-модифицирани организми с комерси-
ална или друга нехуманна цел. Ако човечеството се поддаде на изку-
шението да се създават безконтролно и безразборно, чрез методите 
на генетична селекция или мутация, някакви „подобрени индивиди“ 
или носители на изкуствено подбрани генетични характеристики 
това може да доведе до появата на нови непознати микроорганизми 
или растителни организми, до нарушаване на екологичния баланс 
или да предизвика нови непознати за човечеството болести и еколо-
гични катаклизми. Опасенията на много специалисти от областта на 
естествените и хуманитерните науки в това отношение са свързани 
с потенциалните рискове от предизвикване на неконтролируеми му-
тации или от деструктивното въздействие на изкуствено създадени 
микроорганизми върху здравето на човека и екологиното равнове-
сие. Всички тези неетични практики или комерсиални интереси в 
областта на генните изследвания и биомедицинската наука могат да 
доведат до дехуманизация на медицината и обществото или до трай-
ни неблагоприятни въздействия върху човешката природа и наруша-
ване на екологичната система на планетата. А единството на науката 
и етиката в сферата на биомедицинската практика е гаранция за за-
щита на човешкия живот и уважение към свободата и достойнството 
на всяка човешка личност.

Светодавец брой 9/2021 Християнство и биоетика

45



7. По-важни издводи и заключение

 Църквата следи с повишено внимание всички нови тенден-
ции в научното развитие и медицинската практика и формулира свои 
етически становища и позиции по някои теми, които кореспондират 
с християнското учение за достойнството на човека, като сътворено 
от Бога същество или имат отношение към проблемите на защитата 
на живота от момента на неговото зачатие до естествения му земен 
край. Много от достиженията на науката и медицинската практика 
се оценяват като положителни от страна на Църквата и християн-
ската етика. Те са плод на човешките усилия да се познава по-добре 
поверената от Бог, в човешките ръце природа и да се използват за ле-
чение и медицински цели дадените на човека знания или придобити 
от него възможности. Като се започне от лечението на безплодието 
и различните нови технологии и методи в областта на човешкото 
възпроизводство, които спомагат за преодоляване на различните ре-
продуктивни проблеми и осъществяването на родителското призва-
ние в семейството, и се стигне до изследването на стволови клетки и 
генната терапия, които помагат за лечението на болести, за които се 
предполагаше, че няма лечение. Църквата следи с повишено внима-
ние и оценява по достойнство напредъка на новите научни методи 
за лечение като периодично оповестява свои позиции по тези нови 
проблеми или счита за необходимо да изработва своевременно свои 
становища, относно етичните аспекти на тези нови постижения. За 
биоетичните проблеми, както от гледна точка на науката, така и от 
позициите на християнската етика и учението на Църквата, трябва 
да се говори отговорно и компетентно, а съществуващите проблеми 
и недоумения следва да бъдат изяснявани в открит диалог между 
учените и представителите на Църквата и религиозните общности. 
Учените и хората на приложното знание също имат нужда от етични 
правила и стандарти, които да указват тяхната отговорност за хуман-
ното използване на съвременните знания и биотехнологични уме-
ния, за да не бъдат използвани тези нови възможности във вреда на 
човека и за антихуманни цели.
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Summary: Within the framework of this article is made an attempt to 
mark some important Christian ideas about bioethics, human life as a 
sacred gift of God and the importance of this theological principle for 
the formation of some basic positions of Christian ethics and Orthodox 
Church on moral philosophy and biomedical ethics. Secondly the 
article present some important theological and philosophical ideas and 
interpretations of this moral and intellectual problems in the context of 
spiritual tradition of Orthodox Christian theology and pastoral care. 
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Невидимото убийство
Александра Карамихалева

 В днешно време да се говори за брака като за свещен съюз 
между един мъж и една жена, се счита за акт на дискриминация по 
отношение на т. нар. сексуални малцинства; да се говори за прелю-
бодейството и блудството като за тежки грехове, се счита за ретро-
градност, а всяко изказване против абортите се тълкува като посе-
гателство върху свободата и правото на жената на избор. Днес това 
право на аборт се смята за напълно естествено както от юридическа, 
така и от морална гледна точка и се защитава от държавата, от съдеб-
ната система, медиите и болшинството хора. За съжаление, обърка-
ни от лъжливия дух на нашето съвремие, дори вярващи християни 
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считат, че абортът е чисто медицински проблем, нямащ отношение 
нито към нравствеността, нито към тяхната вяра и спасение. Отно-
шението на Православната църква към този важен проблем дава на 
членовете й ясни ориентири, които да им помагат да определят свое-
то поведение, на света ¬ свидетелството на Истината, съхранена в 
пълнота в съкровищницата на светото Православие.

Отношението на Църквата към аборта

 Съгласно повелята на Господ Бог, отправена към първата чо-
вешка двойка: Плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте 
я (Бит. 1:28), в еврейската традиция зачеването на дете винаги се е 
считало за Божи дар и особено благословение за съпрузите. Напро-
тив, бездетството се е считало за проклятие за сторени тежки грехо-
ве. От гледна точка на старозаветния Закон абортът е тежък смъртен 
грях против шестата Божия заповед. Това разбиране за родителство-
то и абортите съвсем естествено преминава и в Христовата църк-
ва, но с приобщаването към вярата на голям брой езичници, непо-
знаващи Моисеевото законодателство, възниква необходимостта от 
нарочни правила, регулиращи поведението на новопокръстените. 
В древнохристиянския писмен паметник Учение на 12-те апостоли 
(Дидахия) във втора глава откриваме следното правило: Не убивай, 
не прелюбодействай, не развращавай деца, не блудствай... не убивай 
децата в утробата и не умъртвявай родилите се...
 Посланието на св. ап. Варнава е не по-малко категорично: Не 
умъртвявай младенеца в утробата и не го убивай след като се роди.
Отците на Църквата също така недвусмислено осъждат както спо-
собстващите извършването на аборт, така и жените, прибягнали към 
тях.
 Според Св. Василий Велики тези, които дават отвари от бил-
ки, отравящи младенеца, са убийци, както и тези, които приемат 
убиващи зародиша отрови. И още: Умишленото погубване на заче-
натия плод подлежи на наказание за убийство.
 Св. Григорий Нисийски, освен че осъжда аборта, осветлява 
и проблема за началото на живота, като го отнася към момента на 
зачатието, а не към някой произволен етап от развитието на плода.
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Сто години преди тях Тертулиан (160-223) пише по въпроса кога 
зародишът става човек: “А тъй като на нас действително ни е забра-
нено веднъж завинаги човекоубийството, не ни е позволено дори да 
изтръгваме зародиш от утробата на майката, откъдето човек черпи 
кръв, за да се оформи. Възпрепятствуването на раждането е предва-
рително убийство - няма значение дали някой изтръгва родена вече 
душа или я унищожава при раждането. Това, което ще стане човек, 
е вече човек, както всеки плод вече се съдържа в семето”. (Вж. Апо-
логия на християнството).

 Св. Йоан Златоуст изтъква, че не само жената извършила 
аборт, а и мъжът, който я е подтикнал, носи вина за греха. Макар че 
съборните правила на Църквата говорят за аборта като за пиене на 
отровни билки с цел помятане, а съвременната медицина доста да е 
разширила своя арсенал от способи за детеубийство, то абортът не 
променя своята същност, нито Църквата своето принципно отноше-
ние. Какво е то? Абортът представлява убийство на невинно човеш-
ко същество, а онези, които са го извършили или са способствали 
за извършването му, са убийци. Те са виновни пред шестата Божия 
заповед Не убивай и втората най-важна Христова повеля Възлюби 
ближния, защото кой се нуждае повече от любов и закрила от младе-
неца, който поради пълната му беззащитност Бог е отредил да расте 
и укрепва в утробата!
 Кога започва животът? При зачатието или след имплантация-
та няколко дена по-късно, когато започва да бие сърцето (около 24-я 
ден) или на шестата седмица от бременността, когато вече се долавя 
мозъчна дейност, когато зародишът достигне в двадесетата седмица, 
т. нар. състояние на жизнеспособност и може да оцелее извън утро-
бата, или едва след раждането?
 Дори най-упоритите поддръжници на аборта не отричат, че 
още във втория месец бебето притежава всички органи във функ-
циониращо състояние. Не можем да приемем тяхното твърдение, че 
нероденото дете не е пълноценен човек. Никое човешко същество 
не е в пълна мяра личност, човек, но всички хора са в процес на раз-
витие, на възрастване към Бога и притежават потенцията да станат 
човек в пълна степен, т. е. да достигнат единство с Бога. Затова и 
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роденият и нероденият са еднакво ценни за Бога и нужни за Божието 
домо-строителство.
 Изумително е до какво извращение е достигнало човешкото 
съзнание ¬ да гледа на аборта като на обикновена хирургическа опе-
рация, която засяга жената, но не и нероденото човешко същество! 
Вероятно жената, решила да направи аборт, се тревожи единствено 
Ще ме боли ли?, сякаш ще й отстраняват апендикс или болен зъб. 
Едва ли някоя си дава сметка на какви ужасни мъчения, способни да 
стъписат и най-ожесточения палач, подлага нероденото си дете.
Няма да описвам подробно различните способи. Най-общо те могат 
да бъдат разделени на два типа: 1) Такива, при които бебето се убива 
още в утробата на майката, като се разчленява, изгаря с химикали 
или се инжектира с отрова, а след това се изважда на части; 2) И 
такива, при които чрез изкуствено предизвикана родова дейност или 
цезарово сечение плодът се изтръгва жив, а след това се убива или 
предава за лабораторни изследвания. Тези методи ще добиват все 
по-голяма популярност, тъй като присаждане на органи или извли-
чане на клетки за различни препарати може да става само от жив 
организъм.

Аргументите на защитниците на аборта

Ето най-употребяваните аргументи, приспиващи съвестта:

- Ембрионът не е човек, а парче месо;
- Плодът е част от тялото на майката и тя има пълното юриди-
ческо и морално право да се разпорежда с тялото си, както намери 
за добре;
- Абортът е операция като всички други;
- Абортът е даже морален и хуманен, защото земята е пренаселе-
на, замърсена, светът е ужасен, животът тежък.

 Само че и вярващи, и невярващи би трябвало да знаят, че 
макар и зависимо от тялото на майката, ембрионът е различно от 
нея същество със свои индивидуални характеристики, уникално и 
неповторимо. Това, че през целия си живот човек е зависим в съ-
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ществуването си от другите, не им дава право да го убият, нали?
 Вярващите прибавят към тези аргументи на мира сего и след-
ните, т. нар. християнски:

- Умрялото детенце е невинно и ще отиде направо при Бога сред 
мъчениците. Ужасна грешка, която позволява на родителите да 
мислят, че са направили добро на детето си, като са го изпратили 
направо на небето, вместо да се мъчи тук на земята. Само че тези 
деца, умрели некръстени, никога няма да видят Бога, защото никой 
без кръщение не може да влезе в Царството Божие.
- Грешният свят ще бъде изкупен от кръвта на невинните жертви.
- Ако абортът е грях, ще се покаем и всичко ще бъде наред.

 Най-често решението за аборт се взема прибързано, без се-
риозно обмисляне. Съвременните хора са възпитани да избягват из-
лишните усилия, а абортът е най-лесното решение ¬ неколкоминут-
на манипулация и проблемът е решен. Жената и мъжът не си дават 
сметка, че убиват собственото си дете, нито са информирани как се 
извършва това.
 Често се предприема аборт просто защото детето не влиза 
в плановете ни, а ние толкова държим сами да планираме и под-
реждаме живота си. Детето не е изрично пожелано, значи трябва да 
умре. А може би просто трябва да коригираме плановете си или да 
престанем да ги правим. Или пък себе си трябва да коригираме и да 
посрещнем с любов непожеланото дете?
 “Нямам стабилна връзка”, “съпругът ми е против”, “нямаме 
жилище, стабилни доходи”, “още уча”, “трябва да направя кариера” 
и т.н. и т.н. Причини могат да се намерят, но нито една не е достатъч-
но основание да се отнеме невинен човешки живот. С малко повече 
вяра в Божия промисъл всеки от горепосочените проблеми е разре-
шим. Всяко дете, независимо при какви обстоятелства е заченато, 
е Божие създание, Бог му е вдъхнал дихание за живот и няма да го 
изостави, ще го освети при светото Кръщение и ще го обича.
 За съвременното общество търпеливото понасяне на страда-
ния или безропотното приемане на Божията воля е признак на сла-
бост. Смята се, че страданията трябва да се избягват на всяка цена, 
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че ако някой ти пречи да осъществиш намеренията си или да бъдеш 
себе си, заслужава да го елиминираш. Не е чудно, че се стигна до 
там, хората да премахват и собствените си деца, ако ще ги затруд-
няват, ако ще са пречка да удовлетворяват себичните си, егоистич-
ни желания. Каквито и социални, икономически, екологически и т. 
н. причини да се изтъкват за намаляване на раждаемостта в т. нар. 
цивилизовани страни, същинската причина си остава колосалната 
себичност обзела хората, егоизмът и гордостта.

Нежелана бременност

 Когато свещеникът или православният християнин се сблъс-
ка със случай на нежелана бременност, трябва да положи усилия 
да помогне на жената да приеме детето си без страх от бъдещето, с 
повече смирение и вяра в Божия промисъл.
 Да й помогне да мисли за детето в утробата си като за невин-
но същество, поверено й като скъпоценен дар, а не като за проблем, 
който трябва да разреши на всяка цена.
 Да й помогне да го възприеме като пълноценно човешко съ-
щество, уникално и неповторимо, със специална роля за Божието 
домостроителство за спасението на света, а не като парче месо.
 Да информира жената как се развива зародишът в съответна-
та седмица от бременността.
 Да я информира как точно се извършва абортът, какво става 
с телата на абортираните деца, каква е участта на душата на некръс-
тения младенец, какви са последствията за физическото и духовното 
здраве на майката и на цялото семейство, че някои противозачатъч-
ни противно на наименованието си не предотвратяват зачатието, а 
убиват и изхвърлят вече оплодената яйцеклетка.
 Може би ще възразите, че това не е работа на Църквата, че 
за целта си има лекари, женски консултации, специализирани спи-
сания. Истината е, че отровата на материализма и незачитането на 
живота са проникнали навсякъде. Онези, които би трябвало да пазят 
живота, с лекота и без угризения го унищожават съзнателно или не 
знаейки какво правят. Ежечасно хиляди невинни младенци биват из-
бивани. Това е не само социално, демографско или психическо зло, 
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а и кръвна жертва на олтара на сатаната.
 С всяко убито дете неговото владичество се разширява в 
душите на всички, способствали за този аборт: жената, извърши-
ла аборта; мъжът, който я е подтикнал или подкрепил; свещеникът, 
който й е разрешил; политическите деятели, гласували съответен 
закон; социалните работници, препоръчващи аборт; магистратите, 
поддържащи правото на аборт; работещите в средствата за масова 
информация, скриващи истината за абортите; неправителствени-
те организации, подкрепящи правото на избор; финансиращите и 
провеждащите изследвания за химически вещества, унищожаващи 
зародишите; поддържащите и провеждащите експерименти с живи 
деца в утробата или извлечени от нея; организациите за семейно 
планиране, чиято цел е демографска регулация чрез контрацепция, 
аборти и стерилизация; както и всички, които с мълчанието си и без-
действието си съдействат на злото да тържествува и избива младен-
ците ни.

Ако злото вече е сторено

 Много хора просто не знаят, че абортът е тежък грях и се 
поддават на светските заблуди по този въпрос.
 С проповед и просвещение свещеникът трябва да им помогне 
да разберат, че са извършили смъртен грях, да ги приведе и подготви 
за покаяние и изповед, да им помогне да постигнат мир със себе си 
и с Бога. За установяването на такъв мир често са необходими мно-
гогодишни духовни трудове.
 Само дълбоко сърдечно съкрушение и искрено покаяние 
може да възстанови членството в тялото на Църквата Христова и 
правото на причастяване, подплатено с твърда решимост този грях 
да не се повтаря и да се работи за това и други да не паднат в него.
 А любовта, от която са лишили неродените си деца, родите-
лите трябва да превърнат в топла грижа за своите и чуждите деца.
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Съвременни проблеми на 
биоетиката в светлината на 

християнското нравствено учение

 Развитието на  науката и технологиите и особено в частта 
засягаща медицината е динамична. Тези бързи темпове водят до раз-
лични предизвикателствата пред християнството, особено в биоети-
ката.[1] Една от изключително важните и актуални в днешно време 
области на среща между ценностите на хуманизма, науката и ре-
лигията е областта на биоетиката и биомедицинските изследвания. 
Тези области от човешкото знание и практика се развиват особено 
динамично през последните десетилетия и там именно науката на-
влиза все по-уверено в дълбините на човешката природа и се до-
косва все повече до тайните на зараждането на живота. В своите 
приложни аспекти, тази област на научни изследвания, която е свър-
зана най-вече с биотехнологичните методи и новите възможности 
за генна терапия и лечение, се докосва все повече и до духовните и 
религиозно – нравствени принципи на вярата в Бога и учението на 
Църквата за свещения характер на живота и неприкосновеното дос-
тойнство на човешката личност.
 Биоетиката като научна дисциплина или като интердисци-
плинарна област на изследване се появи през последните десетиле-
тия и се развива в днешно време, като резултат от безпрецедентния 
напредък в областта на науките за човека, генетиката и биомедицин-
ските технологии. Не са малко постиженията в тази научна област, 
които имат изключителен потенциал, насочен към доброто на чове-
ка и важно значение за съвременния свят. Особено ценен е приносът 
на тези нови постижения в областта на медицината и лечението на 
някои доскоро нелечими болести, което се оценява положително от 
Църквата и християнската етика.
 В кръга на биоетическите проблеми влизат различни въпро-
си свързани с началото на човешкия живот – зараждането на живота 

Здравко Кънев
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на човека, като биологичен индивид, въпросите на ембрионалното 
развитие, медицинските изследвания върху човешкия ембрион и но-
вите технологии за генна терапия и терапевтично клониране. Био-
етиката е най-новият раздел в изучаването на човешката природа 
и нравствеността. Тя има важно практическо значение и завладява 
вниманието, както на специалистите по проблемите на науката, ме-
дицината и съвременния живот, а така също рефлектира и върху об-
щественото мнение. Нейната поява се дължи на големия прогрес на 
медицинските и биотехнологичните изследвания, разкриващ нови и 
изненадващи хоризонти в областта на клетъчната и молекулярната 
биология.[2]
 Църквата следи с повишено внимание тези нови тенденции 
в научното развитие и медицинската практика и формули свои ети-
чески становища и позиции по някои теми, които кореспондират с 
християнското учение за достойнството на човека, като сътворено 
от Бога същество или имат отношение към проблемите на защитата 
на живота от момента на неговото зачатие до естествения му земен 
край. Много от достиженията на науката и медицинската практика 
се оценяват като положителни от страна на Църквата и християн-
ската етика. Те са плод на човешките усилия да се познава по-добре 
поверената от Бог, в човешките ръце природа и да се използват за ле-
чение и медицински цели дадените на човека знания или придобити 
от него възможности. Като се започне от лечението на безплодието 
и различните нови технологии и методи в областта на човешкото 
възпроизводство, които спомагат за преодоляване на различните ре-
продуктивни проблеми и осъществяването на родителското призва-
ние в семейството, и се стигне до изследването на стволови клетки и 
генната терапия, които помагат за лечението на болести, за които се 
предполагаше, че няма лечение. Църквата следи с повишено внима-
ние и оценява по достойнство напредъка на новите научни методи 
за лечение като периодично оповестява свои позиции по тези нови 
проблеми или счита за необходимо да изработва своевременно свои 
становища, относно етичните аспекти на тези нови постижения.
 За биоетичните проблеми, както от гледна точка на науката, 
така и от позициите на християнската етика и учението на Църква-
та, трябва да се говори отговорно и компетентно, а съществуващите 
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проблеми и недоумения следва да бъдат изяснявани в открит диалог 
между учените и представителите на Църквата и религиозните общ-
ности. Учените и хората на приложното знание също имат нужда от 
етични правила и стандарти, които да указват тяхната отговорност 
за хуманното използване на съвременните знания и биотехнологич-
ни умения, за да не бъдат използвани тези нови възможности във 
вреда на човека и за антихуманни цели.
 От гледна точка на християнската етика и учението на Църк-
вата, през последните години внимателно се преценяват новите въз-
можности и ползи от биомедицинските изследвания, като се изтък-
ват множество положителни моменти, но се обръща внимание и на 
рисковете от все още неизяснените въпроси или се посочва необхо-
димостта да се преодоляват опасностите от различни злоупотреби.
 В днешно време множество биоетични проблеми свързани 
с биотехнологиите и тяхното приложение в медицината, ангажират 
вниманието на Църквата и усилията на специалистите по християн-
ска етика. Започвайки от експериментирането на различни контра-
цептивни средства, които имат абортивно действие, или прилагането 
на множество медикаменти, които въздействат върху хормоналния 
баланс на организма, създаването на изкуствено оплодени яйцеклет-
ки и замразени ембриони или разширяването на практиката на абор-
та, който от морална страна Църквата счита като съзнателно умърт-
вяване на неродено човешко същество и стигайки до проблемите 
на трансплантацията, клонирането и „асистираното самоубийство” 
– самоубийство подпомогнато от медицинско лице или т.нар. актив-
на евтаназия. Серия от морални и правни проблеми са в центъра на 
съвременните биоетични дебати. Всички тези проблеми са пресечна 
точка на съвременните хуманитарни науки и поле за дискусия меж-
ду медицината, науката и религията.  Най – силно тези проблеми 
рефлектират в областта на християнската етика и пастирското слу-
жение на Църквата.
 Първата група въпроси от областта на биоетиката и на хрис-
тиянското им тълкуване са свързани с тайната на живота – със за-
раждането и началните стадии на развитие на човешкия живот и 
отговорността на родителите, лекарите и всички заинтересовани 
страни за запазване на човешкия живот. Към този кръг проблеми 
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спадат също въпросите за допустимостта и границите на пренатал-
ната диагностика и терапевтичния аборт, генетичното донорство 
при методите за изкуствено оплождане, въпросите на генетичното 
и биологичното родителство и някои проблеми на генната тера-
пия. В областта на медицинската практика и християнската етика 
най-често се обсъждат етичните аспекти на методите за изкуствено 
оплождане, което Църквата разглежда като средство за лечение на 
безплодието в рамките на съпружеските отношения, но не одобрява 
безотговорното му приложение за реализиране на някакви „репро-
дуктивни права” на самотни родители извън брачните отношения 
или за осъществяване на егоистичните цели на едно безотговорно 
родителство, което се домогва до създаване на човешки същества, 
които се обричат на непълноценно съществуване в условията на раз-
лични рискове.
 Научните методи за изкуствено оплождане и новите техно-
логии за асистирана репродукция доведоха до разкъсване на един-
ството между „оплождането” и „зачатието”, които при естественото 
зараждане на човешкия живот съвпадат, като акт на човешката ре-
продукция. Тези два естествени процеса при зараждането на живо-
та, които са дълбоко и неразривно свързани, при днешните лабора-
торни условия за изкуствено оплождане са разделени. Днес науката 
разглежда по нов начин тези процеси и това създава предпоставки 
за инструментализиране и опредметяване на тайната на човешкото 
зачатие.
 Библейският език и учението на Църквата, когато описват 
тайната на възникването на живота визират „зачатието” като акт или 
процес на едновременно оплождане и начало на бременността в ут-
робата на майката. Езикът на теологията и на Църковното учение 
визира този акт на Божието творческо действие и съучастието на 
двамата родители в тайната на човешкото възпроизводството и про-
дължаването на човешкия род, което е дарувано на мъжа и жената от 
Бога.[3]
 Християнската етика изтъква на преден план при разглежда-
нето и оценката на всички тези биоетични проблеми посочените два 
основни принципа – респектът към живота на нероденото човешко 
същество и достойнството на човека, като лично същество предназ-
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начено от Бога да разгърне своя духовен и човешки потенциал и да 
постигне своето предназначение в тукашния свят и във вечността. 
Християнското учение на Църквата и православната християнска 
етика подхождат към всички тях чрез спазване на ръководния прин-
цип за уважение на свещения характер на човешкия живот като дар 
Божий и се ръководят от принципа за респект към достойнството 
на човека като лично същество, независимо от стадия на неговото 
развитие. Тя насочва,  според възможностите си в тази посока ми-
сълта на хората, като се стреми да развие човешката съвест до пълна 
хармония със Божия закон.[4]
 На светската биоетика ѝ липсват фундаменталните принци-
пи на Свещеното Писание, живия опит на Църквата, учението на 
светите отци. Това са трите най-големи стълба, на които е изграде-
на християнската биоетика. Светската такава изучава много добре 
човешките отношения. Християнската биоетика, както и християн-
ската медицина, изучават човека в отношенията му с Бога, защото 
животът е дар Божий и не трябва да се пропилява, нито получава, 
както и съкращава водено от актуалните медицински новости и на-
предъци. Поради този факт, Православната Църква неостава безу-
частна към съвременните проблеми относно биоетиката и в свое 
време издава становища относно проблемите на обществото.         С 
такива становища излязоха Свещените синоди на Еладската Архи-
епископия, Руската Православна Църква, Българската Православна 
Църква, както и Римокатолическата Църква.

Публикуваният текст е част от студентска курсова работа по 
дисциплината „Основи на християнската биоетика“ в Богослов-
ския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
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Християнското семейство 
- между традицията и 

изкушението

Снимка: pixabay.com



 Възлюбени братя и сестра в Христа,

 Както виждате, дори от краткия ми поздрав, този разговор за 
семейството всъщност е разговор в семейството. Не съм тук, за да 
проповядвам на непознати, а да разговарям с познати ми хора, които 
ще могат по-добре да разберат какво имам да кажа – защото чувате 
отвътре. Чувате много и отвън; В днешно време се говори много за 
семейството – с всеки, който се опитва да дефинира, или по-скоро да 
предефинира, какво е семейство, многократно се основава на лични 
мисли, чувства или идеологии на различни групи интереси, създа-
вайки много объркване. В разгара на всичко това имам днес задачата 
да се опитам да говоря и за семейството, но не и за личните ми идеи, 
макар че ще споделя някои, но по-скоро ще говоря за преоткрива-
не на дълбоките християнски корени на тази институция, която съ-
ществува още преди началото на света. Но да не се разтакаваме…

 1. Какво е семейство: плът срещу дух

 Най-простото разбиране на семейството е събиране на хора, 
които живеят под един покрив и „през повечето време“ са свързани 
чрез плътта (в роднински връзки бел. пр.). Универсалното разбиране 
обаче е, че „в християнската църква ние имаме по-голямо разбиране 
за семейството“, понеже признаваме и друг тип взаимоотношения, 
които не са физически по природа, а всъщност са духовни. Духовна-
та връзка между кръстника и кръщелника се смята за силна подобно 
на тази между родителите и децата. Църквата  признава тази духов-
на сила и дори забранява в известна степен брака между духовно 
свързани хора.Този прост факт отваря незабавно големи възможнос-
ти в нашето разбиране за семейството, „което ни позволява да видим 
отвъд материалността на човека в неговото по-голямо призвание 
към духовния свят„. Това не означава, че телата ни и нашите телес-
ни взаимоотношения не са важни – те са – но ограничаването на 
разбирането ни за семейството само за този материален аспект пре-
небрегва цялото измерение, което може да ни доведе до погрешни 
заключения. Това е най-очевидната грешка, направена от семейните 
„експерти“ в наши дни, като ограничават семейството до човешка 
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институция и я лишават от връзката му с истинския си произход в 
Бога.

2. Християнското семейство като икона на Троицата

 Християните разбират семейството като икона на Бога в 
Троицата. Светата Троица е първоначалното семейство като Отец, 
„преди векове“, ражда Сина и изхожда Светия Дух; Троица на лица, 
която е архетип на цялото съществуване. Любящият съвет на това 
Първоначално семейство доведе до създаването на човека – дело на 
обич, предназначено да се разшири отвъд съществуващата любов на 
Лицата на Троицата. Бог толкова желаеше да има повече творения, 
създадени по Неговия образ, с рационалност и свободна воля, гото-
ви да участват в това, което споделя в Себе Си. Той създава Адам, 
за да не е сам в света, но първо да бъде в общение с Него, и второ 
създава Ева от мъжа си, за да бъде в общение с цялото човечество. 
Това е семейството на първия човек: Адам, Ева и Бог – съвършена 
икона на Троицата.
 Ние не знаем как това семейство би се развило, ако човекът 
е следвал пътя, изсечен за него в благодат, но ние знаем, че в Божи-
ето предзнание за грехопадението „Адам и Ева бяха получиха по-
слушанието да размножават и разширяват семейството си“, за да се 
наслаждават и да се грижат за цялото Творение. След грехопадение-
то с този дар на размножаването, дадено на първоначалната двойка, 
Адам и Ева стават родители на много народи. Но с отхвърлянето на 
Бога чрез греха на наследниците, първоначалната семейна икона се 
променя в падналия свят и става Баща, Майка и дете, непълно отра-
жение на оригинала, тъй като Бог започва да избледнява от родовия 
образ.
 Не разбирайте това като да има нещо в разбирането на семей-
ството, което се разбира като Баща, Майка и дете, въпреки че не е 
крайната точка, не е точно това място, където да искаме да приклю-
чим търсенето си, а трябва да го разглеждаме (семейството) като 
междинен етап. Привличането между мъж и жена е в крайна сметка 
предвкусване на привличането между Бог и човека. Бракът и сфор-
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мирането на семейството чрез брака не е само по себе си крайна 
цел, въпреки че днес изглежда така, но дори след брака, както пра-
вихме преди като самотни хора, ние продължаваме да търсим Бога 
и да се стремим да се приближим напълно до оригиналната икона 
на семейството. Целта на семейството е преди всичко търсенето на 
изцеление на разрива между нас и Бога.
 Това непрекъснато търсене на обединението на нашето пър-
воначално семейство води някои да се откажат от обединението на 
плътта в брака и да възприемат Христос като свой младоженец. Мо-
насите следват този път, не защото считат, че бракът не е пълноце-
нен, а защото всъщност се стремят да се изкачат по-бързо на небес-
ната стълба, в благословеното си желание да се доближат до Бога. 
Животът им в общностите на манастирите следва същата цел като 
брака между мъжа и жената. Всъщност има много прилики между 
монашеското пострижение и тайнството венчание, точно за да се 
подчертае общата и крайна цел – общението с Бога. 

3. Изкушения на съвременното семейство

 За съжаление, живеещи в един паднал свят, тези прекрасни 
идеали много пъти се удавят под лавината от материални пробле-
ми и противоречиви идеологии, пред които семейството се сблъсква 
всеки ден. Виждаме празни форми на семейство, които се появяват, 
форми, които не са благоприятни за общата цел, която е спасение, 
защото са изградени на основата, която е срещу самата природа на 
човека: грехът. Грехът, който не се разбира като нарушаване на нало-
жен морален кодекс, но като провал в преследването на първоначал-
ният път на човека за постигане на пълен съюз с Бога чрез Неговата 
благодат и любов към човечеството.
 Тази ужасна реалност е резултат от големите изкушения, кои-
то атакуват сърцевината на християнското семейство. Бих искал да 
се позова на три от тях, които според мен „лично“ определят нашата 
възраст.

Първата е технологията
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 Оглеждайки се около нас, ние виждаме свят, който се разви-
ва в технологии, които дори не сме си представяли само преди век. 
Помислете само за тези черни устройства, които всички ние, вклю-
чително и кърмачките, държат в ръцете си. Колко сила в буквално 
между пръстите ни! Това може да направи тласък на егото! Защо се 
нуждая от Бог, когато държа вселената тук, в дланта си? Не само, 
че мога да слушам всичко, което искам, или да чета всичко, което 
искам, но мога да контролирам своя термостат – мога да заключвам 
и отключвам къщата си и дори знам къде винаги е жена ми, да, има 
приложение и за това. Но това е само илюзия за контрол, защото 
„всъщност“ ние ставаме все по-зависими от същата технология, коя-
то ни кара да се хвалим и да сме по-малко зависими от Бога.

 Втората е революцията на контрола върху раждаемостта 
и асистираната репродукция.

 В старо време хората са имали големи семейства, защото са 
позволили на Бог да ги благослови с потомство, което той е смятал 
за необходимо, а не просто за някакво удобство. Ако някои семей-
ства не са могли да имат деца, са се молели на Бог за напътствие и 
използват осиновяването и духовното родителство, за да изпълнят 
и преобразят желанието си за потомство. Бог беше част от тези се-
мейства, защото му беше позволено да действа във всички аспекти 
на семейния живот. Днес всичко е планирано и Бог се оттегля като 
любящ баща. Той ни оставя сами да наблюдаваме как се опитваме да 
съберем парчетата, с които сме останали, след като деконструираме 
семейството. Действаме биполярно в този аспект: от една страна, не 
искаме деца и използваме контрацепция и аборта, за да не се грижим 
като родителите и да живеем „свободни” животи, докато „от друга 
страна” измисляме все по-сложни начини на възпроизвеждане. Все-
ки, който може да зачене дете днес, вече не се нуждае от партньор от 
противоположния пол, дори не трябва да бъде плодороден; просто 
трябва да отиде в болница и да си пожелае. Инвитро оплождане-
то (IVF) и сурогатното майчинство се грижат за останалите неща, 
пренебрегвайки последствията. И това отново ни кара да се чувст-
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ваме като богове. Третият аспект е неразбирането на думата любов. 
Когато някой говори за семейството, той използва тази магическа 
дума: любов. Но те не катогерозират или по-скоро избират да бъдат 
неясни за това какво означава нази дума. Гърците, от друга стра-
на, били много категорични. Те имали четири различни думи за се-
мейството: история, любов към членовете на семейството, филията, 
любов към приятелите, обичането на жертвения тип любов (както 
Христос умиря на кръста за нас) и, накрая, „най-неразбраемата от 
тях“ – агапи. Обикновено оставям агапито накрая „като най-висшия 
тип любов“, но този път избрах ероса, защото беше грубо отвлечен 
и сексуализиран.
 Това не винаги е било така. Владмир Мос обяснява, че ерос 
е бил разбиран като „Непокорното движение това, което изтласква 
душата от себе си към други рационални същества и преди всичко 
към Бога. Ероса заема централно място в християнската теология и 
антропология именно защото християните разбират, че качеството 
на нашата любов определя повече отношенията ни с Бога, защото 
Бог е любов.
 Еросът е сила, която обединява, „което кара хората да се 
чувстват привлечени един от друг, извън сексуалността“. Св. Игна-
тий от Антиохия изрично каза: „Моят Ерос е разпнат“, отнасящ се 
до Христос. Бог ни обича толкова много, че Той избира да умре на 
Кръста, за да се върне обратно Неговото най-велико от творенията.
 В днешно време значението е единствено и само сексуални 
конотации. Физическото желание, макар и естествена част от брач-
ния съюз, не е добра точка, върху която да се фокусираме в брака, 
защото може лесно да бъде дерайлирана. Еросът, вместо да остане 
връзка между двама души, присъединени към целта си да вървят за-
едно към Бога, се превърна в начин за самодоволство с последствия, 
които всички ние изживяваме днес. Свободният и неограничен дос-
тъп до все по-голяма част от тази принуда „силно наруши нашето 
разбиране за семейството и пола и даде възможност за огромно пре-
дефиниране на обществено ниво“.

5. Новото Христово семейство
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Надеждата на сегашното ни съжаление е преоткриването на двуи-
змерния аспект на брака: материален и духовен. Нашето семейство 
от плът не може да изпълни целта си, ако се оттеглим от нашето 
духовно семейство в Христос.
 Разделени от Бога, ние нямаме никаква власт и никаква посо-
ка и нашите усилия за самоизкупление ще се провалят от време на 
време.
 Но това не е това, което Бог иска. Христос стана човек, така 
че Неговото неблагоприятно човешко семейство да се събере отно-
во и да стане едно с Него. Въпреки че не успяхме да станем едно с 
Бога преди грехопадението, Той избира да стане Човек след нашето 
падение. Бог става новият Адам, така че старият Адам ще стане бог. 
Първоначалното човешко семейство се възстановява във въплъте-
ния и разпънатия Христос. “Кой се разпна на кръста”, обединява 
Бога с човека и човечеството в себе си.
 Родословното дърво на Христос има две групи корени. Гле-
дайки надолу към Неговите човешки корени, ние виждаме семей-
ство от плът и кръв, които се нуждаят от изкупление. Поглеждайки 
нагоре към неговите небесни корени, виждаме съвършеното обще-
ние на Отца, Сина и Святия Дух. Между тях, като плод на Божията 
любов, е Христос и чрез Него се появява ново семейство. Негови-
те нови братя и сестри, започнали в Йерусалим да разпространяват 
добрата новина по целия свят, като раждаха по-голямо семейство, 
което включва всичките ни индивидуални семейства, в красивата 
връзка на Святия Дух: Църквата.
 Само участвайки в тази „Света“, вселенска и апостолска 
фамилия, имаме шанс да преодолеем многото изкушения, които 
заплашваха самата тъкан на християнското семейство. Да, нашето 
семейство е дисфункционално, защото се състои от много дисфунк-
ционални членове, но главата на семейството Христос е този, който 
го прави свято, прави го функционалено и го прави Негово. Това 
семейство може да бъде изкупено, но само чрез пребиваване в обще-
ние с Него.
 „И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и 
искат да говорят с Тебе. А Той отговори на оногова, който Му каза 
това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми? И като простря 
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ръката Си към учениците Си, каза: “Ето майка Ми и братята Ми!И 
като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите 
братя; защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми 
е брат, и сестра, и майка“ (Мат. 12:47-50).

6. Освещаване на нашето родословно дърво надолу и нагоре.

 Молитвата прави всичко това възможно. Старецът Тадей от 
Витовница казва: „От голямо значение е ако има човек, който наис-
тина се моли в семейството. Молитвата привлича Божията благодат 
и всички членове на семейството го чувстват – дори онези, чиито 
сърца са измръзнали. Молете се винаги“.
 Старецът Клеопа казва, че ако в едно семейство един човек 
влезе в монашески живот, седем поколения са пощадени от страда-
нията на ада. Защо? Защото по дефиниция монахът е човек, който се 
моли; не егоистично, а самоотвержено за цялото човечество. Мона-
сите се стремят да въплъщават Христос в Неговата любов към чове-
чеството. Тази непрестанна молитва за света е това, което липсва в 
света. Ако ще можем да върнем молитвата в живота си, в семейства-
та си, ще можем да осветим нашето родословно дърво надолу и на-
горе, ставайки отново част от великия план, който Бог продължава 
да се надява, че един ден ще се нагърбим да изпълним.
 Любовта е станала плът, Емануил се ражда, което означава, 
че Бог е с нас. Нека признаем, че Неговото любящо присъствие – да 
Го поканим обратно в нашата семейна трапеза – нека го направим 
част от нашето ежедневие, а семейството ни ще стане по-силно, тъй 
като се вкоренява от небето и земята. 

Автор: протопрезвитер Василий Тудора

Източник: www.pravmir.com
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Серафимов

   – Отче, може ли да те попитам нещо? Чувал съм, че обик-
новено с такъв въпрос се обръщат към тебе хора, които искат да си 
изпросят малко пари. Знаеш, че клисарувам на добра воля, макар че 
пенсийката ми не е висока, но много грехове съм натрупал и искам 
да ги изкупя по някакъв начин. Та да те запитам, гледам след служ-
бата в неделя една групичка богомолци се събират и си четат на глас 
някакви молитви, сякаш не им стига литургията, дето си отслужил. 
Имам чувството, че те са като някаква секта.
   – Защо пък секта, г-н Серафимов? – попита свещеникът. 
Господин Серафимов беше пенсиониран учител по литература, на-
времето преподаваше и на децата на отец Генадий.
   – Така ми се струва. Те сякаш искат да подчертаят своята 
отделеност, своето превъзходство над останалите, а нали трябва да 
бъдем „едно сърце и една душа”* като първите християни, да бъдем 
една общност, а те като че ли се цепят от другите.
   – Може би искат да запазят молитвения си дух, който са при-
добили по време на литургията?
   – Какъв молитвен дух? Те даже и проповедта ти не слушат, а 
жужат като разгневен кошер. Сякаш едва като свърши литургията, се 
събират в себе си. Нали Господ Иисус Христос е казал да се молим в 
скришната стаичка на сърцето си, а не да изнасяме молитвата си на 
показ, както правят те. Гледам, че и моята бивша колежка Ангелова 
се е присламчила към тази група. Да ти кажа честно и под секрет, 
май само аз от мъжкия състав на тогавашния учителски съвет не съм 
спал с нея.

Янчо Михайлов
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  – Да не се връщаме назад. Всеки от нас има простъпки, за 
които би следвало да се кае.
  – Е, да, де. Всички сме грешни, ама…
  – Ама някои са по-грешни от нас – това ли искаш да кажеш?
  – Не, бе, отче, не ме разбра. Исках да кажа, че някои се чувст-
ват избрани и, дори, когато се каят за греховете си, правят това със 
зле прикрита гордост и тщеславие, че ето на тях Господ им е дал 
сълзи на покаяние, а на другите – не.
    – Да, има някои християни, които, външно погледнато, не мо-
гат да бъдат уличени в някакъв грях, спазват сякаш стриктно всички 
повели Господни, но вътре в себе си се превъзнасят над другите. Но 
това не е известно на нас, човеците, а само на всевиждащия Бог и 
Той единствен има право да ги съди. 
   – Да, знам. Боже, бъди милостив към мене, грешника! – пре-
кръсти се господин Серафимов.  – А ти, как си, отче? Похвали се с 
нещо.
   – „Нека те хвали друг, а не – устата ти”**. Тъй пише в Све-
щеното Писание. И  с немощите си не мога да се похваля, защото 
не бих могъл да кажа като апостол Павел, че ми е добре да бъда „в 
немощи, в обиди, в нужди, в гонения, в притеснения заради Хрис-
та”***. С греховете си не върви да се хваля.
   – Какви грехове пък имаш ти? Нали те гледам: от вкъщи – в 
храма, от храма – на гробищата, от гробищата – пак в храма или у 
дома.
   – Е, нали по пътя си с хора се срещам, дори и да не искам, 
все ще сблъскам с някого, все на някого няма да угодя. Само към 
покойниците, които опявам, май нямам грях. Пък и към тебе колко 
грехове имам! Колко пъти съм те нахоквал и изливал яда си върху 
тебе!
  – Хокай ме, отче, хокай ме! Белким се смиря. А аз пък, ако 
знаеш, как съм навиквал твоите деца, а понякога съм ги и шама-
росвал. Ама на, хора станаха! Може би, и за мен има надежда, а?

*Деяния на светите апостоли 4:32
**Притчи Соломонови 27:2
***Второ послание до Коринтяни 2:10
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Мелнишки манастир “Св. 
Богородица - Спилеотиса”

 Манастирът “Света Богородица Спилеотиса” е разположен 
върху малка тераса в източната част на възвишението Св. Никола, 
южно от град Мелник.

 Манастирът попада в културно-историческия резерват Мел-
ник и е обявен за паметник на културата. Той е един от най-ранните 
образци и типичен представител на градското манастирско строи-
телство по българските земи от началото на XIII век.

 Основан е от деспот Алексий Слав в началото на ХІІІ век, 
който му дава специални привилегии с грамота от 1220 г. - юридиче-
ски получава статут на “деспотски и царски” и е втори по значимост 
след най-големия манастир в Търново - царския “Св.Четиридесет 
мъченици”. По-късно става метох на Ватопедския манастир в Атон 
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(от втората половина на XIV век до началото на XX век). Разруша-
ван е 3 пъти и отново е възстановяван (средата на XIII в., втората 
половина на XVI в. и началото на XVIII в.). От средата на ХІХ в. 
започва да запада, като окончателно престава да функционира по 
време на Първата световна война. Сега е периодично действащ.

 От края на XVII в. до средата на XIX в. носи името “Богоро-
дица на Светия пояс” или още “Света Зона”.

 От манастира “Света Богородица Спилеотиса” е запазена 
възстановената през 40-те години на ХХ в. черква “Св. Спиридон”. 
Останките показват, че манастирът е имал класическата канонична 
схема на средновековните манастири – монашески килии, заграж-
дащи двора, трапезария, игуменарница, зала за гости, библиотека, 
защитна кула. В манастирския комплекс е имало две черкви – “Св. 
Богородица Спилеотиса” и “Св. Спиридон”, както и гробничен па-
раклис. В северната част е разкопано водохранилище.

 Сега е построен действащият параклис “Св. Зона”, което пра-
ви манастира единствения в Мелник с възстановен в ново време па-
раклис.

 Като част от Славовата крепост е представлявал самостоя-
телно укрепено ядро във второто ниво на отбранителната система.
 
 Манастирът е разположен на плато на хълма Свети Никола 
в източния край на Мелнишката крепост. Едната от двете кули ох-
раняващи пътя към Неврокоп е манастирската. Манастирът е раз-
рушаван в средата на XIII, в XVI и в XVIII век. В 1795 година в 
развалините на манастира е построена църквата „Света Богородица 
на Светия пояс“ („Света Зона“). Манастирът е изоставен след из-
селването на гръцкото население в 1913 година. През 40-те години 
върху средновековната манастирска църква е построен параклис
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