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Този е Моят 
възлюбен Син, 

в Когото е Моето 
благоволение.  

Него слушайте.
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Вярващите в Рим са в тържествено 
очакване. При няколко последовател-
ни гонения много техни братя били 
избити. „Свидетели“ (гр. martyros) 
– така били наречени мъчениците за 
Христа. Впоследствие думата martyr 
ще придобие в някои западни езици 
тъкмо смисъла на „мъченик“. И ето 
че тленните останки на двама таки-
ва свидетели, починали в изгнание 
заради своята вяра, предстои да бъдат 
върнати в града и погребани на 13 
август 236 г., преди 1780 години.

През 235 г. император Максимин 
Тракс (Тракиец) осъжда на заточение 
двама водачи на римските христия-
ни – Понтиан и Иполит. Те са изпра-
тени на остров Сардиния, където 
вероятно е трябвало да работят като 
роби в мините. Изтощени от каторж-
ния труд, двамата намират бързо 
смъртта си. Но настава часът остан-
ките им да получат достойно погре-
бение. Мощите на Понтиан, който е 
бил епископ на Рим до изгнанието 
си, са положени в гроба на предиш-
ния епископ Калист. Римският епис-
коп се е радвал на особено уважение 
от вярващите и бил наричан от тях 
„папа“ (баща). 

Иполит, който също е бил епископ 
във или в околностите на Вечния 
град, е погребан на неизвестно мяс-
то край Тибуртинския път.

Празникът Преображение често 
остава встрани от нашето внимание. 

Трудно ни е някак си да разграни-
чим пре обра зяването на Исус Христос 
пред трима от учениците Му от всич-
ки останали знамения на наближило-
то и пребиваващо между нас Царство 
Божие. Изцеленията, укротяване-
то на стихиите, насищането на хиля-
ди – нима това не са все свидетелст-
ва за непосредственото нахлуване на 
Божието действие в човешкия свят, за 
благодатното присъствие на Някой, 
Чието име евреите не смееха да произ-
несат! И ако Преображението 
е също такова свидетел-
ство, защо тогава е 
нужно по особен 
начин да го отлича-
ваме от всички оста-
нали, специално да 
го отбелязваме в цър-
ковния календар? 

Самите евангелски разкази 
ни задължават да погледнем към съби-
тието на Преображението с по-настой-
чиво внимание. И трите синоптични 
евангелия го свързват с изповедание-
то на Петър, на когото Исус е открит 
като „Христос, Син на Живия Бог“. 
Именно като такъв Той засвидетел-
ства Себе Си по-късно на планината, 

когато лицето Му светва като слънце-
то, а дрехите Му стават бели като свет-
лината (Мат. 17:2). И двата пъти – и в 
думите на Исус, последвали Петровата 
изповед, и в Преображението – изявя-
ването на Божията слава е неотделимо 
обвързано с темата за страданието. В 
Евангелието според Йоан тази връзка 
между славата и кръста намира своя 
точен израз – Исус ще бъде „издигнат 
от земята“ и така ще привлече „всички 
при Себе Си“ (Йоан 12:32). 

Преображението се случва на „една 
висока планина“, а от Писанието зна-
ем, че планината е място на особена 
Божия близост, място на преломни 
събития в спасителната история как-
то преди раждането на Христос, така 

и след него. Неизбежно си спомняме 
за планината Синай, на която се въз-
качи Мойсей, както и за факта, че след 
неговото слизане „кожата на лицето 
му блестеше, понеже беше говорил с 
Бога“ (Изх. 34:29). Но ако в случая с 
Мойсей светлината идваше отвън, то 
при Исус Христос тя идваше отвътре, 
защото сам Той е „светлина от свет-
лина, истински Бог от истински Бог“ 
(Никео-Константинополски символ 
на вярата). 

Исус се изкачва на планината, за да 
се моли. Преображението е всъщ-

ност едно молитвено съби-
тие. В молитвеното еди-

нение с Отец Синът 
се явява пред учени-
ците, какъвто е, и те 
могат дори сетив-
но да осезават това, 

което малко по-рано 
Петър изповядва за тех-

ния Учител. Пред тях Исус се 
открива именно като „Син на Живия 
Бог“, единствен по рода си Син на 
Отец по същност. Гласът от обла-
ка недвусмислено потвърждава това, 
както в едно друго ключово събитие в 

Работа и почивка
Лятото е интересен сезон. 
Ежедневните горещини и упо-

рито пълзящите нагоре темпе-
ратури могат да се сторят рай за 
почиващия и ад за работещия. В 
зависимост от това дали плано-
вете ни за деня включват да се 
настаним на шезлонга с крака 
блажено цапащи в морската вода, 
да поемем по стръмната пътека, 
водеща към покоряване на някой 
планински връх, или необходи-
мостта отново да се явим на рабо-
та в жегата, слънцето може да ни 
се усмихва мило или (по думи-
те на поета) да е „спряло в небе-
то и сърдито пече“. Впрочем в 
Южното полукълбо сезоните са 
„обърнати“, така че там настоя-
щите зимни реалности вероятно 
се мерят с друг аршин. 

Погледнато от една специфична 
християнска гледна точка, това 
пресичане на работа и почивка 
може да изглежда много интерес-
но. Идвайки „отрудени и обреме-
нени“ при Христос, ние вече сме 
намерили „покой за душите си“, 
вземайки Неговото „благо иго и 
леко бреме“ (Мат. 11:29-30). За 
нас също така е определена една 
несвършваща „съботна почив-
ка“ (Евр. 4 гл.). В същото време 
ние сме изпратени на „Божията 
нива“, където трябва да работим, 
„докато е ден”, защото „иде нощ, 
когато никой не може да работи“ 
(Йоан 9:4).

Разбира се, това християнс-
ко припокриване на работата и 
почивката е нещо съвсем различ-
но от нашите чисто професионал-
ни ангажименти и необходимия 
за всички ни договорен отпуск. 
Но то ни напомня две неща. 

Първо, че в често твърде напрег-
натото ни ежедневие като христи-
яни ние имаме един различен, но 
много реален и истински източ-
ник на отмора. И второ, че дори и 
в почивката ние си оставаме слу-
ги на един Господар, Който не ни 
е освободил от отговорността да 
оползотворяваме възможностите, 
които Той поставя пред нас. 

„Ние ще разполагаме с цялата 
вечност, за да разказваме за под-
визите си, но имаме само няколко 
кратки мига преди залеза, за да 
ги извършим“ (автор неизвестен). 

РЕДАКЦИОННА
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В СВЕТЛИНАТА  
НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ

от п-р Даниел ТОПАЛСКИ

Радостин МАРЧЕВ

Почетното 
погребение на 
Иполит Римски

Продължителната подготовка за 
съ бора започва още през тридесет-
те годи ни на ХХ век. За съжаление 
обаче, вместо да насърчи единство-
то и разбирателството между вярва-
щите с православна изповед, ини-
циативата се превърна в платформа 
за търкания, взаимни обвинения и 
налагане на политически тези. 

Съревнованието за надмощие меж-
ду руския църковен глава Кирил и 

вселенския патриарх Вартоломей I 
бе осезаемо. От едната страна личат 
амбиции за овладяване на славян-
ския свят под знамето на правосла-
вието. От другата страна прозира 
стремеж към по-топли отношения с 
останалия християнски свят. 

Православният събор 
на о-в Крит – спорове, 
послания и въпроси

През юни в Православната академия на остров 
Крит се проведе православен събор. За първи път 
от 12 столетия йереи с автокефална представи-
телност се събраха за „велик и свят“ висш форум. 
Около 300 милиона православни вярващи трябваше 
да бъдат представлявани. 

от Влади РАЙЧИНОВ

Уводни изказвания през Великия и свят всеправославен събор (снимка: Смилен Марков)
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живота на Исус, което поставя нача-
лото на Неговото служение – кръ-
щението във водите на река Йордан. 
Но този път е добавена и повеля-
та: „Него слушайте.“ Исус Христос 
е Словото на Божественото открове-
ние, изпълнението на Закона, зара-
ди който Мойсей се възкачи на пла-
нината, Неговите думи са „думите на 
вечен живот“ (вж. Йоан 6:68). 

Събитието на Преображението зае-
ма много специално място в тради-
цията на Източната църква. В него 
източните църковни отци са виждали 
открита не само истината за това кой 
е Исус Христос, но и тази за призва-
нието на човека, за това какви можем 

и трябва да станем чрез действието на 
Божията благодат. Ние сме призвани 
към богоподобие, обожение, участие 
в Божественото естество (ІІ Пет. 1:4) 
и това е сърцевината на спасението. 

Но по какъв начин Бог може да 
на прави човеците съпричастни на 
бла гата на Своя Божествен живот? 
Как Бог, Който обитава в непристъп-
на светлина и „Когото никой човек не 
е видял, нито може да види“ (І Тим. 
6:16), може да влезе в съприкоснове-
ние с тварния човек? Според източ-
ните отци това е възможно само чрез 
не твар ните Божествени енергии, чрез 
които Бог изявява Себе Си в света, 
твори и поддържа всичко видимо и 

невидимо и осъществява преобра-
зяването на човека и цялото творе-
ние. За всички нас днес тези нетварни 
Божествени енергии са познати като 
Божия благодат. 

Светлината, която учениците виждат 
на планината, също е нетварна. За тях 
това е възможно, защото те самите са 
преобразени от Светия Дух, Който 
ги е направил способни да съзерца-
ват това, което съществува и преди 
самото събитие. Преобразяването на 
Исус Христос е всъщност преобразя-
ване на учениците – Той продължава 
да бъде, какъвто е бил и преди, но тех-
ните очи сега са отворени и слепотата 
им е изцерена. 

Оказва се, че чудото на Пре об ра же-
нието е съвсем различно от това, кое-
то обикновено се мисли. То съвсем не 
се състои в това, което тримата апос-
толи са видели, а в способността им 
да съзерцават Исус Христос такъв, 
какъвто е. Чудото е тяхното собстве-
но преображение.

Събитието на Преображението ни 
казва, че спасението е възможно. 
Човешката слепота и немощ могат 
да бъдат изцелени. Пропастта между 
тварното и нетварното може да бъде 
преодоляна. Чрез изкупителното дело 
на Исус Христос и освещаващото 
действие на Божия Дух нашето соб-
ствено преображение е осъществи-
мо. По благодат и ние можем да ста-
нем Божи синове и дъщери, които да 
видят славата на Словото, Което ста-
на плът, „слава като на Единородния 
от Отца“ (Йоан 1:14).

Тези, които Бог преобразява чрез 
Своята благодат, нямат право да оста-
нат на планината, далеч от човешкия 
свят, от неговите грижи и проблеми. 
Те са призовани да участват в прео-
бразяването на този свят, да слязат 
отново „долу“, сред всичките му стра-
дания, отчаяние и мъка и да възвестя-
ват настъпващото Божие царство. 

В СВЕТЛИНАТА 
НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Следва от 1 стр. .

Картината представлява развали-
ните на древния амфитеатър в Рим, 
както те се видят сега. 

Император Тит издигна този амфи-
театър през първия век на христи-
янството. Зданието беше около 188 
метра дълго, 155 метра широко и 
50 метра високо. Стените му извън 
бяха съградени от мрамор и украсе-
ни със статуи. Вътре имаше около 
60 или 80 мраморни седалища око-
ловръст зданието. То събираше око-
ло 80 000 души зрители. 

Императорът, благородниците и 
общият народ имаха обичай да се 
събират в този амфитеатър, за да 
гледат най-безчеловечески игри и 
забавки. 

Всред зданието имаше едно мяс-
то, постлано с пясък, на което чело-
веци бяха принуждавани да се бият 

с диви зверове. Стаите под седали-
щата, в които се държаха зверове-
те, още стоят. Разни злочестници 
бяха принуждавани да се борят и 
бият един с друг за удоволствието 
на народа. 

Тези кървави и безчеловечни бор-
би почнаха в 264 г. преди Христа, 
като едно занимание и утешение 
във време на погребение. Изпърво 
борячите бяха пленници, роби или 
виновници, после и някои от граж-
даните се бореха, а най-после, 
след като се установи империята, 
даже и благородниците се биеха на 
амфитеатъра. 

Имаше особени училища, в кои-
то се учеха да се бият и борят. 
Борачите се биеха в разни начини: 
по двама, по чети; пеши, на коне и с 
военни каруци. Понякога борачите 
се биеха с вързани очи. 

За Понтиан до нас не са достигна-
ли почти никакви сведения. Но исто-
рията на Иполит е много интересна. 
Той е най-влиятелният богослов на 
християнския Запад по онова време. 
Творчеството му е преоткрито веко-
ве по-късно, защото е пишел на гръц-
ки, който местното население вече не 
използвало и не познавало. 

Иполит взема дейно участие в бор-
бата срещу учението на Савелий1. 
Едно от неговите главни произве-
дения е насочено срещу ересите и 
се нарича Мисли на философите 
или опровержение на всички ереси. 
По-голямата част от него е открита 
през 1842 г. в един манастир в Атон. 
В него Иполит обяснява какво са уче-
ли гностиците и подобни на тях гру-
пи и сравнява заблудите им с лаби-
ринт. Опровержението му на подобни 
лъжеучения, че спасението се пости-
га чрез мистично духовно познание, 
не е загубило актуалност и в наши 
дни. Само богословските трудове на 
св. Иполит Римски са достатъчни, за 
да заеме той своето достойно място в 
историята и паметта на Църквата.

Но освен това Иполит Римски често 

се цитира в споровете относно авто-
ритета на Римската църква и нейното 
настояване, че папата е непогрешим в 
своето поучение (ex cathedra). 

Иполит е бил духовен потомък на св. 
Йоан Богослов – апостолската прием-
ственост м оже лесно да се просле-
ди в историята. Ап. Йоан е ръкополо-
жил Поликарп за епископ на Смирна 
(или най-малкото е бил негов учи-
тел), а Поликарп ръкополага Ириней 
Лионски. На свой ред Иполит е ръко-
положен от Ириней. Неговата леги-
тимност и достойнство като епископ 
са извън всякакво съмнение. От IV 
век насетне Римската църква, вклю-
чително и папите, го почитат като све-
тец. Парадоксът е обаче, че той ста-
ва първият „антипапа“ в християнска-
та история – с оспорването на неговия 
избор от тогавашния клир. 

Как се случва всичко това? Иполит 
се изказвал рязко срещу греховете, 
жестокостта и доктриналните греш-
ки на епископите на Рим. Словата 
му докосвали чувствителна струна в 

сърцата на част от римските гражда-
ни, които го избрали за свой епископ 
вместо Калист. Иполит продължавал 
да се противопоставя на епископата 
през цялото време, докато е изпратен 

в заточение. Няма никакви сведения, 
че дори и по време на изгнанието се е 
постигнало помирение с Понтиан. 

Св. Иполит е безспорен авторитет 
по отношение на ересите. Неговото 
настояване, че някои папи от негова-
та епоха са еретици, е факт. Което пък 
дава основание на много католиче-
ски богослови да не се съгласят с дог-
мата за непогрешимостта на папата, 
провъзгласен от Първия Ватикански 
събор през 1870 г. 

През XVI век група работници, 
копаещи недалеч от древна църква 
на Тибуртинския път, откриват мра-
морна статуя. Тя очевидно изобразява 
епископ, седнал на трон с лъвски кра-
ка и носещ палиум – облекло, обозна-
чаващо духовната му власт. На задна-
та стена на трона е гравиран частичен 
списък от произведения на св. Иполит. 
(Любопитно, че в списъка не фигу-
рира съчинението Опровержение на 
всички ереси.) Папа Пий IV (1559-
1565 г.) обявява, че намерената статуя 
е на свете ца. Днес тя се съхранява във 
Ватиканската библиотека. 

1.  Еретично учение за триединството на Бога, приравнящо го до три проявления на Бога. – Б.пр.

Следва от 1 стр. .

Почетното погребение 
на Иполит Римски

превод с допълнения: 
Тодор ВЕЛЧЕВ

Статуята на св. Иполит, открита и съхранявана 
в Рим (източник: http://hermetic.com). 

от архива на зорница

Следва на 3 стр. .

Развалините на Амфитеатъра 
в Рим

Илюстрация: в. „Зорница“, декември 1875 г.

през този месец в християнската история
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Броени дни преди началото на висшия форум 
четири от общо 14 автокефални църкви отка-
заха да присъстват на събора. Последователно 
България, Грузия, Антиохия и Русия оповестиха 
решение да не присъстват на срещата. (За хроно-
логия на събитията вж. юнския брой на Зорница.) 

Оттеглянето на Москва повдигна съмнения 
дали съборът въобще ще може да се осъществи. 
Патриарх Кирил оглавява огромна православна 
общност от руснаци, украинци, белоруси и др. 
Руската патриаршия заявява, че обединява около 
40 процента от православните вярващи по света – 
или около 130 милиона души от общо 300 мили-
она изповядващи православна религия. В съчета-
ние с другите три бойкотиращи църкви сериозен 
процент от православния свят остана без пред-
ставителство на събора. 

Свят и велик Събор 
В крайна сметка обаче определеният като „велик 

и свят“ събор започна. Още в първото си обръ-
щение вселенският патриарх Вартоломей I под-
черта: „Ние сме една Църква. Нека не се държим 
като федерация от църкви.“ Той запозна участни-
ците с писмата от Москва и Антиохия и изрази 
недоумение, че Българската и Грузинската патри-
аршии дори не са благоволили да изпратят отго-
вор на повторната покана. 

„Този велик и свят събор ще излъчи послание 
за единство. Именно това ще ни помогне да се 
справим с капаните на настоящето“, предупре-
ди вселенският патриарх в уводното си обръще-
ние. Официалната интернет страница на форума 
HolyCouncil.org излъчваше в реално време разиск-
ванията и отразяваше събитието със снимки. 

По информация на агенция Спутник общи-
ят бюджет на събитието бе около 2,5 млн. евро. 
По-голямата част са дарени от американски спон-
сори. Сумата е използвана най-вече за комуника-
ции, транспорт и мерки за сигурност. Съборът 
започна на 19 юни (източноправославният ден на 
Петдесетница) и завърши на 27 юни 2016 г. 

СпиСък от шеСт теми 
След петдесетгодишни консултации основните 

теми на Всеправославния събор (които първона-
чално са наброявали повече от сто) бяха съкра-
тени до шест. При подготовката някои спорни 
въпроси (като тези за църковния календар и дип-
тисите) отпаднаха от първоначалния списък от 
1976 г. Форумът се концентрира единствено по 
очертаните шест теми. 

Според официално прессъобщение на Вселен-
ска та патриаршия, което е обнародвано на уеб-
сайта OrthodoxCouncil.org, всяка една от 14-те 
поместни църкви (включително и българската) 
се е подписала под прие мането и формулирането 
на въпросните шест документа. 

разноглаСия 
за признаването на Събора

По време на събора многократно се изтъкваше, 
че приетите документи и становища ще бъдат 
задължителни за всичките 14 автокефални църк-
ви независимо от участието или отсъствието им. 

„Това е велик събор, Всеправославен събор, 
чиито постановления са обвързващи за цялата 

Православна църква – подчерта архи-
дякон Йоан Хрисавгис, съветник на 
патриарх Вартоломей. – Никой, дори 
и вселенският патриарх няма право 
да отменя тези решения. В минало-
то е имало събори, на които са при-
съствали съвсем малко епископи или 
църкви по различни причини. Този 
събор ще бъде най-големият и най-
представителният в цялата история 
на Православната църква.“ 

Не така обаче смятат отказалите 
участие църкви. Антиохийската пат-
риаршия заяви още на 27 юни, че не 
приема за задължителни докумен-

тите от „събранието“ на остров Крит. 
Изяв ле нието подчертава, че „повече от половина-
та вярващи в целия свят“ не са били представени. 

В официално съобщение от 15 юли руски-
ят синод призна висшия форум за „важно 
събитие в историята на съборния процес на 
Православната църква“. В същото време обаче 
според Москва съборът „не може да се разглежда 
като Всеправославен“. 

На 18 юли говорителят на 
Московската патриаршия 
Владимир Легойда обяви 
пред агенция РИА, че сре-
щата на остров Крит е само 
„продължение на подго-
товката за Всеправославен 
събор“. С това бе отправен 
намек, че Москва обмис-
ля вариант за организира-
не на свой събор. 

До редакционното при-
ключване на броя българ-
ският Синод все още заема-
ше изчаквателна позиция. 
Месец след края на събора 
БПЦ още няма становище, 
очаквайки да се запознае с 
превода на приетите доку-
менти (макар че в интернет 
те се намират на англий-
ски, руски, гръцки и пр.). 

На страницата на Светия 
синод BG-Patriarshia.bg се 
припомня, че основното 
възражение от страна на България е изразено още 

на 21 април и касае използва-
нето на понятието „църкви“ за 
католици и протестанти в проек-
тодокумента „Отношенията на 
Православната църква с оста-
налия християнски свят“. Също 
там се подчертава, че БПЦ не е 
отказвала участие на събора, а 
просто е помолила за отлага-
нето му с цел прецизиране на 
проблемните моменти. 

Междувременно на 14 юли т.г. 
русенският митрополит Наум 

публикува обръщение във Фейсбук и в интернет 
сайта на епархията, успокоявайки българските вяр-
ващи, че единството на православието „не е накър-
нено от провелия се Свят Всеправославен събор“. 

завършек и поСлания 
В заключителното си слово вселенският патри-

арх изтъкна, че „въпреки неоправданите отсъст-
вия и независимо от напрежението и недоволството 
съборът доведе до консенсус и показа, че сме един-
на Църква“. По информация на БНТ се е обсъждала 
и идея съборът да стане постоянно действащ и да се 
събира на всеки три до пет години. 

Освен приетите шест документа Съборът отпра-
ви и няколко глобални послания. Те подчертават 
единството на православната църква и дават заяв-
ка за смелостта ѝ да адресира трудните въпро-
си на съвремието. В предаването „Денят започ-
ва“ д-р Смилен Марков  посочи четири основни 
акцента в крайното послание на събора: осъж-
дането на религиозния фундаментализъм; про-
гласяването на доктрината за човешките пра-
ва; мисията и съпричастността на църквата към 
научните и обществените търсения; осъждане на 
информационната война. 

Междувременно от секретариата на Събора до 
последно пазеха четири празни стола за София, 
Тбилиси, Антиохия и Москва. „С решението да 
не участва Българската православна църква на 
практика се самоизолира от православния про-
цес, който ще предопредели пътната карта за 
живота и развитието на православието“, заяви 
пред БНТ преподавателят във Великотърновския 
университет д-р Смилен Марков.  

въпроСи След Събора
Разискванията на Всеправославния събор заслу-

жават отделно задълбочено изследване. Те про-
дължиха цяла седмица, а опасенията на БПЦ за 
невъзможност да се редактират документите не 
се оправдаха. Със или без нашите йереи значими-
ят форум предизвиква редица въпроси. 

До каква степен се простират тесните връзки меж-
ду БПЦ и РПЦ? Може ли родното православие да 
гарантира, че е независимо от политическата воля 
на Москва? На какво основание Руската патриар-
шия говори за 15 автокефални църкви, след като 

Константинопол признава 
само 14? Дали зад амбици-
ите на „Третия Рим“ за пан-
православно и панславян-
ско единение всъщност не 
прозират имперските инте-
реси на Русия? 

Докога пра вославието ще 
си затваря очите за съще ст-
ву ва не то и на други хрис-
тияни по планетата? Щом 
като вът решният правосла-
вен диалог е толкова тру-
ден, възможно ли е изоб-
що да се мисли за разгово ри 
отвъд бездната на голяма-
та схизма? И действител-
но ли спорният документ 
„Отношенията на Пра во-
сла вната църква към оста-
на  лия християнски свят“ 
под гот вя поч вата за ику ме-
ни зъм между трите основни 
клонове на християнство-
то? Може ли православ-
ният свят да прояви по-диа-

логично отношение към католици и протестанти? 
Официално становище от Българската патриар-

шия се очаква едва през септември. Дотогава 
въпросите продължават да се трупат. 

На фона на всички спорове сякаш не се долови-
ха сериозни и адекватни послания от православ-
ния елит по наболели проблеми като разпада на 
традиционните ценности, предефинирането на 
брака, отношението към мигрантите, расовата 
не навист, социалното неравенство, изпитанията 
пред либералната демокрация, краха на авторите-
тите, липсата на духовна визия у младото поколе-
ние. И най-вече – къде е мястото на Господ Исус 
Христос и Неговата църква в съвременния свят. 

Православният събор 
на о-в Крит – спорове, 
послания и въпроси

от Влади РАЙЧИНОВ

Следва от 1 стр. .

Шестте теми, по които заседаваше Съборът

1. Мисията на Православната църква в днешния свят.
2. Православната диаспора.
3. Автономията и начините, по които се обявява. 
4. Тайнството брак и препятствията пред него.
5. Важността на поста и неговото спазване днес.
6. Отношенията на Православната църква 
    с останалия християнски свят. 

Първите вселенски събори

Първите седем вселенски събора, 
проведени между 325 и 787 г., са се 
свиквали с цел да се изработва общо-
църковна богословска позиция по 
спорни въпроси и във връзка с ере-
тични учения, както и да се насър-
чава единството на християнската 
вяра. Всеки един от тях е провеж-
дан в рамките на Византийската 
империя. 
Схизмата от 1054 г. на практи-

ка узаконява едно отдавна същест-
вуващо разделение между източ-
ните и западните църкви. От този 
момент насетне православието 
винаги е настоявало, че е истин-
ският наследник на Апостолската 
църква, а другите християнски гру-
пи – и католици, и протестанти – 
пребивават в схизма и в ерес. 

Кадър от заседанията на Събора (снимка: Смилен Марков)



Исая 59 глава започва с напомняне, 
че Бог не се е променил. Нито ръка-
та Му се е скъсила, нито ухото Му е 
оглушало, че да не може да чува вика 
на людете Си. Пророкът предупреж-
дава: „Вашите беззакония са ви раз-
лъчили от вашия Бог. Вашите грехо-
ве са скрили лицето Му от вас и не 
чува” (Исая 59:2).

Пророк Исая изрежда грехове-
те и престъпленията, които вър-
ши Израил. Тъкмо те са причината 
Бог да не чува молитвите им. Исая 
набляга и на липсата на правосъ-
дие: „Никой не призовава правдата 
и никой не съди според истината” 
(4 ст.). Присъдата му е, че са с пок-
варен ум, а „размишленията им са 
беззаконни“.

Грехът се заражда първо в ума на 
човека. Тези хора обаче са позволи-
ли беззаконните им мисли да прерас-
нат в дела: „Делата им са беззакон-
ни дела и няма правосъдие в стъпки-
те им. Сами си изкривиха пъ ти щата“ 
(6-8 ст.).

Те добре съзнават своето състоя-
ние. „Колкото за беззаконията – ние 
ги знаем” (12 ст.). Признават, че 

съгрешават, че са се отдалечили от 
Бога. Грехът винаги отделя от Бога. 
Съзнават, че тъй като не проя вяват 
правосъдие, затова и не получават 
такова: „Правосъдието е далеч от нас 
и правдата не стига до нас. Очакваме 
правосъдие, но няма избавление, то 
е далеч от нас... Господ 
видя и Му стана неугод-
но, че няма правосъдие” 
(59:9,11,15).

Жалкото е, че те само 
правят кон статации на 
състоянието си. Призна
ването на греха е важно 
нещо. То е първата стъп-
ка за очистване. Но тя не е 
достатъчна. След като признаем гре-
ха си, трябва да се покаем, да поис
каме Бог да ни прости и да оста
вим греха. Да заживеем далеч от 
беззаконието. Тогава за нас ще са 
валидни думите: „Божията ръка не 
се е скъсила, нито ухото Му отъпяло, 
за да не може да чува молитвите ни.” 

Може би ще възразим, че ние не 
сме съдии и че правосъдието е в 

ръцете на специално отредени дър-
жавни органи. Но дали правосъ-
дието се отнася само до професия-
та съдия? Не се ли отнася за всеки 
човек, без изключение? 

Всеки ден ние правим преценки, 
отсъж да ме между добро и зло, меж-
ду правилно и не пра вилно. Въпросът 
е с каква мярка мерим. 

Имаме ли еднаква мярка за всич-
ки хора, независимо от техния вън-
шен вид, от тяхното положение в 
обществото, от техния авторитет в 
църквата?

Божието слово ни предупреждава 

да не гледаме на лице. Бог гледа сър-
цето на човека, а не външните неща.

Апостол Яков пише: „Ако влезе в 
синагогата човек със златен пръс-
тен и с хубави дрехи и влезе бед-
няк с мръсни дрехи, и вие погледне-
те с почит към онзи, който е с хуба-
вите дрехи, и му кажете: „Ти седни 
тук, на добро място“, а на бедняка 
кажете: „Ти стой там” или „Седни 

тук при краката ми“, не правите ли 
различия помежду си и не ставате 
ли при страстни съдии?” (Яков 2:2-
4). Малко по-късно той заключава: 
„Ако гледате на лице, грях правите 
и се осъждате от закона като прес-
тъпници, защото, който опази целия 
закон, а съгреши в едно нещо, бива 
виновен във всичко” (2:9-10).

Особено важно е с каква мяр-
ка мерим себе си и другите. Имаме 
ли една мярка за себе си, друга – 
за близките ни, а трета – за чужди-
те хора? Когато съдим право, тога-
ва със същата мярка ще съдим и себе 

си. Ще можем да виждаме 
не само съчицата в очите 
на другите, но ще вижда-
ме гредата в своето око.

Съветът на Божието 
слово е: „Да не изкри-
вяваш съд, да не гледаш 
на лице, нито да прием-
аш подкуп. Защото под-
купът заслепява очите и 

изопачава думите на справедливите” 
(Втор. 16:19). Псалмистът допълва: 
„Съдете справедливо бедния и сира-
чето, отдавайте право на оскърбения 
и бедния” (Пс. 82:3).

Божието слово ни съветва да вни-
маваме как съдим. Да не би отсъст-
вието на справедливост  у нас да ста-
не причина Бог да не иска да чува и 
нашите молитви.

Липса 
на правосъдие
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от Цвете КУЛИЧЕВА

кога бог не чува молитви

„ВАшите беззАКония
сА Ви РАзлъчили от ВАшия бог. 

ВАшите гРехоВе сА сКРили
лицето Му от ВАс и не чуВА.“

исАя 59:2

Моралните граници на живота са 
дадени от Бога в Библията. Бог е дал 
закона Си и иска човек да го спазва. 
При нарушаването на Божия закон 
човекът понася последствията.  

Дали вярваш или не вярваш, тво-
ето отношение към Божия закон не 
променя неговата валид-
ност. Каквото сееш, това и 
ще жънеш!

В юриспруденцията има 
аксиома, че незнанието на 
закона не извинява гражда-
ните. Незнанието на Божия 
закон не извинява човека, 
защото Бог го е изявил в 
Библията. Ако отхвърляш 
Божието слово, това не про-
меня закона. „Каквото посееш, това 
ще пожънеш“.

В Своето Слово Бог е посочил гра-
ница, до която човек може да върши 
беззаконие. Прекрачиш ли граница-
та, следва наказанието, предвиде-
но за неспазването на закона. Бог 
предупреждава: „Присъдата про-
тив нечестиво дело не се изпълнява 
скоро, за това сърцето на човешки-
те чада е всецяло вдадено да струва 
зло” (Екл. 8:11).  

Тази граница Бог я нарича „върха 
на беззаконието”. 

В Битие 15 глава се разказва как 
Бог сключва Своя Завет на благо-
дат с Авраам и неговите потомци 
и му разкрива бъдещите събития в 
техния живот. Бог казва: „В четвър-
тия род твоите потомци ще се вър-
нат тука, защото беззаконието на 
аморейците не е стигнало върха си” 
(Битие 15:16).

След изминаването на това вре-
ме беззаконието стига върха си и 
този народ – аморейците – трябва 

да бъде премахнат. Защо е тако-
ва Божието решение? Ние четем 
за него от предупреждението, кое-
то отправя Бог към Своя народ, 
като подробно изброява в книгата 
Левит всичко, което те не трябва да 
вършат: 

„Не се осквернявайте нито с едно 
от тези неща, защото с всички тях 
се оскверниха народите, които Аз 
изпъждам отпред вас. Оскверни се 
и земята. Затова въздавам върху 
нея беззаконието ѝ и земята избъл-
ва жителите си. Вие, прочее, пазете 
повеленията Ми и съдбите Ми и не 
правете ни една от тия гнусотии, ни 
туземец, ни заселен между вас при-
шелец [...], за да не избълва и вас 
земята, когато я осквернявате, как-
то избълва населението, което беше 
преди вас. Защото всеки, който вър-
ши коя да е от тия гнусотии – хора-
та, които ги вършат, ще се изтребят 
изсред людете си“ (Лев. 18:24-29). 

Законът се отнася за всеки отде-
лен човек. Той се отнася и за все-
ки град, и за всеки народ. В Битие 
18 глава четем за чудната милост 
на Богa към Авраам, като го обя-
вява чрез пророка за свой приятел. 
И го допуска да участва във трон-
ния съвет на Царя: „Да скрия ли от 
Авраам това, което ще сторя, тъй 

като Авраам непременно ще ста-
не велик и силен народ и чрез него 
ще се благославят всички народи” 
(Бит. 18:17-18).

От защитната пледоа-
рия на Ав раам научаваме 
за моралната стойност на 
праведния в очите на Бога 
– че десет души спасяват 
един град от разорение и 
погибел. Както виждаме от 
Божието слово, границата 
се отнася за всяко човешко 
беззаконие. Каквото посее 
човек, това ще пожъне!

Много люде в наше време се въз-
мущават, протестират и негодуват 
против Бога, когато ни постигат 
бедствия. Тук станало земетресе-
ние и съсипало цял град. Там водна 
стихия помела цяла долина. Но 
нито се замислят, нито негодуват, 
когато людете вършат гнусотии, но 
се оправдават с глупави изказвания, 
че са свободни и никой не може да 
им нарежда как да живеят. Поетът 
Ботев казва: „Глупецът тъй залита 
[...] и никога не се пита човек ли е 
или скот.” Но твоят скотски живот 
не отменя Божия закон. 

Божият закон се отнася за цяло-
то човечество, за всички народи 
и всички човеци без изключение. 
Всяко беззаконие ще бъде наказано.

Бог ще събере народите, които раз-
грабват земята Му в Йосафатовата 
долина, да се съди с тях. „Ще събе-
ра всичките народи. Та ще ги све-
да в Йосафатовата долина и там ще 
се съдя с тях. Поради людете Си и 
наследството Си Израил, Когото 

разпръснаха между народите. Те си 
разделиха земята Ми“ (Йоил 3:2). 

А в Армагедон ще бъдат събрани 
всички бунтуващи се против Бога: 
„Отиват при царете на цялата все-
лена, да ги събират за войната на 
великия ден на Всемогъщия Бог... 
И събраха ги на мястото, което по 
еврейски са нарича Армагедон” 
(Откр. 16:14,16).

Възмездието за всяко беззаконие 
принадлежи на Съдията – Божия 
Син, на Когото е дадена всяка власт. 
„Видях небето отворено, и ето бял 
кон, и Онзи, който яздеше на него, се 
наричаше Верен и Истинен и съди и 
воюва праведно. [...] Из устата Му 
излизаше остър меч, за да порази с 
него народите; Той ще ги управля-
ва с желязна тояга и ще стъпче лина 
на лютия гняв на Бога Всемогъщи. 
И на дрехата и на бедрото Му има-
ше написано име: Цар на царете 
и Господ на господарите“ (Откр. 
19:11,15-16).

И така, недейте се лъга. Бог не е за 
подиграване. Каквото посее човек, 
това ще и да пожъне.

КАКВА ЩЕ Е ЖЕТВАТА? 

ГРАНИЦАТА 
от п-р Димитър КУЛИЧЕВ

„не се лъжете, 
бог не е зА ПодигРАВАне. 

Понеже КАКВото Посее чоВеК, 
тоВА и ще Пожъне.“

гАлАтяни 6:7



Император Тит веднъж заповяда да се продъл-
жи една такава битва за 100 дена. За друга Траян 
повели да се продължи 123 дена, през което вре-
ме 10 000 борачи се биеха, а 11 000 люти зверове 
бидоха убити. 

Тези кървави битви се продължаваха, докогато 
Рим прие православната вяра. Първият християн-
ски император ги осъди и в 404 г. след Христа те се 

унищожиха. Един християнин на име Телемакус 
припна между ония, които се биеха. Той биде 
убит, но неговото пожертвувание стана причина 
да се унищожи този езически обичай. 

В този амфитеатър много християни – мъже, 
жени и деца – са били хвърляни на зверовете. 
Пясъкът в онова здание е изпил кръвта на мно-
жество християни, които предпочитали да умрат 
с такава жестока смърт, нежели да се отрекат от 
Господа Исуса Христа. 

Тези големи развалини са свидетели против 
жестокостите на езичеството и за благодеянията 
на християнската вяра. 

Развалините 
на Амфитеатъра в Рим

По случай 140 години вестник „Зорница“  
редакцията препечатва избрани материали  

от края на XIX и първата половина на ХХ век. 
Настоящата статия е публикувана в пилотен брой 

от декември 1875 г., с редактор Т. Л. Байнгтън.

Следва от 2 стр. .

Обикновено се смята, че в при-
родните науки няма място за сво-
бодни съчинения и спекулации. 
Затова понякога ги наричат „точ-
ни“  – не гласното внушение е, че за 
разлика от хуманитарните дисцип-
лини и изкуствата, където има 
голям простор за човешката фан-
тазия и интерпретация, при „точ-
ните“ науки всичко е подчинено 
на строги закони и съответно стро-
го се доказва и пресмята. Но сама-
та история на науката разобличава 
подобно мислене като твърде схема-
тично. Големите прозрения относно 
природата често са дошли не бла-

годарение на точни пресмятания и 
суха логика, а като резултат от забе-
лежителна интуиция, та дори и на 
въображение. Съвременната нау-
ка не прави изключение. Случаят с 
т.нар. „черни дупки“ е забележите-
лен щрих от нейното развитие. За 
малко повече от столетие тези обек-
ти се превърнаха от нещо фиктивно 
в добре изучен феномен, който може 
да ни помогне за по-нататъшно про-
никване в тайните на природата.

Първоначалната идея се заражда 
още през XVIII век: става дума за 

тяло с толкова голямо гравитаци он но 
притегляне, че дори частица със ско-
ростта на светлината не може да го 
напусне. И обратното – всеки свет-
линен лъч, попаднал в негова непо-
средствена близост, би бил погълнат. 
Но тъй като светлината се възприе-
мала като поток от безкрайно леки 
частици, то гравитацията не би тряб-
вало да ѝ влияе. Така за дълго време 
черните дупки си оставали само при-
чудлива идея. Но създадената през 
1916 г. Теория на относителността 
тълкува гравитацията вече не като 
сила, а като мярка за изкривяване на 
пространството. 

Оттук изниква популярната пред-
става за черната дупка като фуния, 
в която пропадат телата – колкото е 
по-масивна черната дупка, толкова 
е по-дълбока фунията. Можем да си 
представим как лъч светлина, преми-
наващ достатъчно близо до дупка-
та, се завихря навътре във фунията и 
никога не излиза от нея. Теорията на 
относителността предсказва същест-
вуването на черни дупки – стига 
в някаква област на космическото 
пространство да се стигне до мощен 
гравитационен колапс. 

Такъв колапс трябва да настъпи в 
края на живота на всички по-масив-
ни звезди. Но въпреки напредъка на 
теорията липсата на наблюдателни 
доказателства поражда скептицизъм. 
Черните дупки не могат да се наблю-
дават пряко, а за тяхното съществу-
ване и свойства се съди по процеси-
те в околното им пространство. Така 
на практика през целия XX век тема-
та не се приема сериозно от мнозина 
астрономи.

През последните десетилетия обаче 
настъпи истинска революция. Бяха 
открити множество системи с маси, 
типични за звездите, които вероят-
но съдържат черна дупка. Появиха 
се и ред наблюдателни свидетелства, 
че повечето големи галактики „при-
ютяват“ в своите централни области 
свръхмасивни черни дупки с маси на 
милиони и милиарди слънца. Такъв 
чудовищен обект се намира и в цен-
търа на нашата Галактика (Млечния 
път) и дори беше пресметната него-
вата маса. 

Активно се изследва появата и ево-
люцията на черни дупки в ранния 
период след Големия взрив. 

Накратко черните дупки вече 
на пус наха царството на човешко-
то въображение и се превърнаха в 
по все мест на реалност в познатата 
ни Вселена. Беше им отредено дори 
да потвърдят едно друго предска-
зание на Теорията на относителност-
та: съществуването на гравитацион-
ни вълни. През настоящата 2016 
го дина – точно един век след ражда-
не то на идеята за гравитацион ни 
вълни – американски учени от Кали-
форнийския технологичен институт 
успяха да измерят ефекта от слива-
нето на две черни дупки. Подобно 
на фигурист, който прибира ръце 
към тялото си и започва да се вър-
ти все по-бързо върху ледената пър-
залка, двете черни дупки се сближа-
ват и се движат ускорено по спирали 
около една точка, докато накрая се 
слеят. При това удивително събитие 
за много кратко време под форма-
та на гравитационни вълни се отде-
ля повече енергия, отколкото излъч-
ват всички звезди в наблюдаемата 
Вселена.

Щом черните дупки се оказват 
многобройни, то според научните 
оценки сливания между тях тряб-
ва да се случват често и съответно 
могат да бъдат регистрирани чрез 
гравитационни вълни. Това отва-
ря цяла нова ера в наблюденията на 
Космоса. През миналия век астро-
номите се сдобиха с много чифтове 
„нови очи“, с които да го разглеж-
дат не само във видими лъчи, но и 
в инфрачервения, ултравиолетовия, 
рентгеновия, гама- и радиодиапазо-
на. Сега сливанията на черни дупки 
ни предоставят принципно различен 
канал за изследване на Вселената: 
гравитационна астрономия. Чрез 
този инструмент ще успеем да над-
никнем буквално в нейните „гън-
ки“ и „дупки“, където гравита цията 
променя съществено по зна тата ни 
физика.

Удивителната история на черните 
дупки продължава. Господ знае как-
во ново ще ни открият те за слож-
ното Божие творение. Но още сега 
те ни учат на едно: въображението 
и творческото мислене не само имат 
място в науката, но и са задължи-
телни за нейния напредък. Впрочем, 
както логиката и точността имат 
своето място в изкуствата. Във всич-
ки свои дейности човекът е приз-
ван да бъде цялостен и да използва 
всичко, което Създателят е вложил в 
него. Защото и самият Бог е цялос-
тен в делата Си.

Черните дупки: от фикция 
до научен инструмент

Свръхмасивна черна дупка в центъра на голяма галактика (художествено изображение по наблюдателни данни; Източник: Getty Images/Brand X)

от Тодор ВЕЛЧЕВ
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Никога преди в човешката история не е имало 
толкова масово убийство на милиони деца още в 
утробата. За християните отхвърлянето на аборта 
и равенството на убийството на неродени и роде-
ни намира подкрепа в няколко аргумента: общата 
забрана за убийството; връзката тяло – плод се раз-
глежда като благословение; Библията разглежда 
човека като човек още в утробата – и то човек, кой-
то има връзка с Бога. Бог е създал света с растения, 
животни и хора и регулира всичко по такъв начин, 
че да е ясно на какво има право човекът. 

Човекът обаче е венецът на Творението: „Да сът-
ворим човек по Наш образ, по Наше подобие. Да 
господарува над морските риби, и над небесни-
те птици, и над добитъка, и над цялата земя, и над 
всички гадини, които пълзят по земята. И сътвори 
Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътво-
ри; мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:26-28). Въпреки 
че човекът е господар над творението и 
има власт, убиването на хора е абсолют-
но забранено: „Не убивай” (Изх. 20:13). 

Какво да кажем обаче за унищожава-
нето на група клетки? Възможно ли е да 
ги наречем живот, а абортът да е убий-
ство? За разлика от другите творения 
човекът е създаден по специален начин. 
Единствено на него Бог вдъхва дихание 
за живот. „Създаде Господ Бог чове-
ка от земна пръст и вдъхна в лицето 
му дихание за живот” (Бит. 2:7). Преди 
това човекът е само тяло. А след вдъх-
ването на Божия дъх човекът оживява. 

Какво става при зачеването? Кога точ-
но човекът получава „живот“? Според 
Библията той се състои от дух, душа и 
тяло. Душата и духът живеят вечно, а 
тялото е временно. Исус казва: „Духът 
е, който животвори. Плътта нищо не 
ползва” (Йоан 6:63). Духът и душата описват живо-
та на човека, който не е ограничен от тялото. 

Въпросът сега е кой миг зародишът има душа и 
дух? Кога вдъхва Бог в тялото жизнено дихание? 
Ако получим отговор, ще знаем и мига, от който 
можем да говорим за „убийство“. 

какво казва пиСанието 
В Библията тялото и душата са неразривно свър-

зани. Няма момент, когато душата да се вмъква в 
тялото. Библията не говори за биологичната част 
на въпроса кога започва животът в утробата. Още 
в утробата съм човешко същество с връзка с Бога. 
Това е валидно и в добро, и в зло. Първородният 
грях се отнася и до хората в утробата: „В грях ме 
зачена майка ми“ (Пс. 51:7; 58:4; Исая 48:8). Яков 
мами брат си още в утробата (Осия 12:4). 

В същото време човек още в утробата е специал-
но Божие творение (Йов 31:15; Исая 44:2; 44:24; 
Пс. 139:13-16). Редица Божии хора са призовавани 
и освещавани в утробата (Еремия в Ер. 1:5; Самсон 
в Съд. 13:5-7; Исая в Исая 49:1; Йоан Кръстител 
в Лука 1:15, 41; Исус в Лука 1:41-44; Павел в Гал. 
1:15). Йоан Кръстител още в утробата се изпъл-
ва със Светия Дух. Той заиграва „в утробата“ на 
Елисавета, когато майката на Исус идва бременна 
с Божия Син! А и самият Исус е истински човек 
и истински Бог още при зачеването Му, тъй като е 
заченат от Светия Дух. Още в утробата на майка си 
Исус вече е Месията и Спасителят на света. 

Бог ни познава преди раждането и дори преди 

зачеването! „Преди да ти дам образ в утробата, 
познах те. Преди да излезеш из матката, осветих 
те” (Ер. 1:5). Бог говори за жива личност още пре-
ди зачеването! Как може Бог да познава някого, 
който още не съществува? Въпреки че тялото на 
Еремия още не съществува, Бог вече го познава 
като личност. 

Тъй като Библията отхвърля прераждането на 
душата, можем да предположим, че душата и духът 
биват подготвени още при съединяването на мъжа 
и жената, тоест при зачеването. Макар да нямаме 
пълна яснота по въпроса, според Библията живо-
тът започва не по-късно от оплождането на яйце-
клетката. Именно тогава Бог дава дух и душа. По 
този начин всеки аборт категорично е убийство и 
грях! Заповедта „Не убивай“ е валидна от момента 
на зачеването. Следователно всеки аборт (без зна-
чение в кой миг) си е убийство. 

Богословът Хелмут Вебер пише: „Човекът в утро-
бата има същото право на живот като този след раж-
дането. Той не се развива до човек, но се развива 
като човешко същество.” Дитрих Бонхьофер обоб-
щава християнската позиция така: „Убийството 
на плода в утробата е унищожаване на зараж-
дащ се живот, комуто Бог е дал правото да живее. 
Въпросът дали тук се касае за човек или не, само 
отклонява вниманието от простия факт, че Бог е 
искал да създаде човек и че животът на този човек 
е бил предварително отнет. Това обаче не е нищо 
друго освен убийство.” По същия начин говори и 
Карл Барт в своята догматика за тайното масово 
убийство, започнало в модерната епоха сред т.нар. 
цивилизовани народи. И задава въпроса: „Къде е 
било и е свидетелството на Църквата за това нара-
стващо бедствие?” 

позиции на някои 
хриСтиянСки църкви

Почти всички християнски църкви осъждат абор-
та като убийство и престъпление. 

Католическата църква сякаш има най-добре 
разработена позиция. Дискусиите започват още 
през XII век. Доскоро обаче се е смятало, че оду-
шевяването на зародиша става 40 дни след оплож-
дането. Това виждане се променя от папа Пий IX. 
През 1869 г. в булата Apostolicae Sedis той обявя-
ва, че душата съществува от мига на оплождане-
то. Позицията на Католическата църква против 
аборта по желание е разработена обширно. Според 

църковното учение животът започва след опложда-
нето, тъй като вътре в зиготата вече е конституира-
на идентичността на новия човек. 

В Евангелие на живота папа Йоан Павел II изла-
га учението на Католическата църква: „Прекият 
аборт (пожелан като цел или средство) винаги е 
тежко морално прегрешение, в качеството на пре-
думишлено убийство на невинно човешко съще-
ство. Това учение се основава на природния закон 
и на писаното Божие слово.” 

Ясна и категорична позиция. По-сложен е въпро-
сът с използването на хапчета, които се вземат след 
сексуалния акт и по този начин убиват вече опло-
дената яйцеклетка. Това действие също се осъж-
да от Католическата църква като аборт, което е в 
съгласие с разбирането на Църквата за началото на 
човешкия живот. 

Православната църква също се изказва против 
аборта. В социалната си концепция Руската пра-
вославна църква заявява: „От най-древни време-
на Църквата разглежда преднамереното прекъсва-
не на бременността като тежък грях. Каноничните 
правила приравняват аборта към убийството. В 
основата на такава оценка стои убеждението, че 
зараждането на човешкото същество е дар Божий 
и затова от момента на зачатието всяко посегател-
ство върху живота на бъдещата човешка личност 
е престъпно.” По-нататък се отбелязва, че широ-
кото разпространение на абортите в съвременното 
общество е заплаха за бъдещето на човечеството и 
е белег за морална деградация. 

В декларацията се прави разлика между аборт по 
медицински причини и аборт по желание. Онези 
родители, които са направили аборт по желание, 
са призовани към покаяние и молитва. Ако абор-
тът е направен със съгласието на двамата родители, 

отговорността е на двамата. В противен 
случай може да доведе и до разтрогва-
не на брака. 

Църквата призовава държавата да при-
знае правото на отказ на медицинските 
работници да извършат аборт поради 
съображения на съвестта. 

В социалните принципи на Еван гел
ската методистка църква се казва: 
„Началото и краят на живота са грани-
ците на човешкото съществуване, даде-
ни от Бога. Докато хората винаги са 
имали определена степен на контрол 
върху момента на своята смърт, сега 
те имат неимоверна власт да опреде-
лят кога и дори дали ще се родят нови 
индивиди. Нашата вяра в святостта на 
неродения човешки живот ни спира да 
одобряваме аборта. Но ние сме еднакво 
задължени да уважаваме святостта на 

живота и доброто състояние на майката, за която 
една неприемлива бременност може да доведе до 
резултати в неин ущърб. В съгласие с досегашното 
християнско учение ние признаваме, че трагични 
конфликти с живота могат да оправдаят извършва-
нето на аборт, и в такива случаи подкрепяме закон-
ната възможност за аборт, извършен по подходя-
ща медицинска процедура. Не можем да утвърдим 
аборта като приемливо средство за контрол на раж-
даемостта и безусловно го отхвърляме като сред-
ство за подбор на пола.” 

Църквата във всичките ѝ разновидности е разпоз-
нала и изразила Божията воля и онова, което е пра-
вилно и добро за човека – абортът по желание е 
недопустим. 

абортът – Скритото убийСтво
В съвременното общество абортът се приема за 

нещо нормално. В повечето законодателства е раз-
решен до третия месец на бременността, като при 
това се отчитат желанията и правата на майката. 

При аборт обаче се нарушават правата на детето. 
Отнема се живот, без да му се даде възможност на 
избор. Според съвременните изследвания и според 
Библията животът започва още от оплождането. А 
хората, извършващи аборт по желание (лекари и 
пациенти), се превръщат в съдници и убийци. 

Като християни ние не трябва да преставаме да 
защитаваме правото на живот на неродените деца. 
Животът е дар от Бога и ние нямаме право да го 
отнемаме.

сЪвременни етически вЪпросиАБОРТЪТ  
като легално средство
за отнемане на човешки живот 

III част
От юни започнахме рубрика „Съвременни етически въпроси“. Редколегията задава въпроса по какъв начин Божието 

слово ни предоставя стандарти, напътствия или предупреждения по актуални теми от съвремието. Светът е създаден 
точно според намеренията на Бога. Природата е Негово отражение. Човекът е Негов образ. 
В първите две части от поредицата п-р Тодоров проследява историческите последици от легализирането на аборта 

(само в България 5,69 млн. деца са лишени от шанс да живеят). Той се спира на важния въпрос кога всъщност започва 
човешкият живот – на третия месец от бременността, чак при раждането или поетапно с развитието на мозъка? Или 
пък ставаме личност още от първия миг на оплождането. В този брой представяме последната II част (от общо три) от 
изследването на п-р Тодоров. 

от п-р Владимир ТОДОРОВ
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