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Редакционна бележка 

Уводни думи на редактора, Брой 53 

Болни от „сциентизъм“ или готови за конструктивен дебат с научните и 

псевдонаучните опоненти на християнството 

Виктор Костов 

 

 

рез юни т.г. (2019) се проведе международна конференция на тема „Физика и 

теология – вчера и днес“. Домакин на събитието бе Пловдивският университет 

„Паисий Хилендарски“ (вж. сайта  https://physics-theology.uni-plovdiv.net/en/). 

В настоящия брой на списанието Свобода за всеки предлагаме на вниманието на 

читателя селектирани доклади, които счетохме, че се доближават до нашата тематика. 

Пълният списък на участниците можете да видите на сайта на конференцията и в 

програмата. 

Събитието бе полезно с това, че темата за богословието и религията не е коментирана в 

университетите на България за последните 30 години, в които задължителният атеизъм 

не властваше като единствената парадигма за формиране на научна мисъл, както беше 

през времето на комунизма. Ако се придържаме към максимата „по-добре късно, 

отколкото никога“, следва да изкажем поздравления на организаторите. На практика 

това бе е едно почти пионерско дело и в края на събитието се чуха много предложения 

за продължаване на диалога. 

Ще отбележа, че без активното организационно участие на д-р Атанас Терзийски от ПУ 

„Паисий Хилендарски“ богословското участие би било доста по-слабо застъпено и най-

вече с тези, присъщи на либерално-църковното богословие, представители на което не 

липсваха на конференцията. Благодарим и на Гордън и Венета Мерк от сдружение Вяра 

и бъдеще, които също помогнаха с логистиката и засилиха усещането за 

гостоприемство. 

Работният език на събитието бе английският, заради значителния брой чуждестранни 

участници.  

Избрани доклади 

В докладите, които публикуваме, д-р Валентин Кожухаров говори за квантова физика и 

мисиология, Атанас Терзийски, Николай Кочев и Стоян Тенев разглеждат темата за 

науката като идол, много близка до моята тема за сциентизма и неговия опит за 

есхатологично въздействие върху обществото, Вили Алтънов подема интересния 

въпрос за теология и научна фантастика, Виктор Макаров вплита лично свидетелство и 

богословски ракурси на личното действие на Бога, а Валентин Велчев, в пространно 

изложение, използва физични аргументи за доказване на съществуването на Бога.  

П 

https://physics-theology.uni-plovdiv.net/en/
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Апологетика? 

Изненада, поне за мен, се оказа участието на председателя на сдружение „Харта“ Тодор 

Велчев, доцент в Софийски университет. В сайта на сдружението д-р Велчев дава едно 

сравнително добро фактологическо обобщение на събитието (http://www.harta-

bg.info/statia/849), като ясно личи промяната на тона му към негативна и бих казал 

направо снизходителна оценка на част от докладите, представящи християнската 

позиция. Велчев нескрито нарече тази част, проведена на български език с превод, 

„църковно-емоционална“, обвини „българските протестантски среди“, че в тях 

царувало „едно дълбоко неприемане на съвременните научни теории“, заяви, че 

докладчиците не били представили „библейски обоснована позиция“, а само личното 

си мнение, и че са възродили войната между вяра и наука, която била погребана в 

началото на конференцията (погребана беше с обявяването на окончателната победа на 

„науката“ от либерални богослови и невярващи квантови физици). 

Този негативен нападателен тон е проблематичен за мен поне по две причини, и двете 

различни от това, че и аз съм обект на безцелните критики на Тодор Велчев. На първо 

място, Велчев не е внимавал в презентациите, които критикува, и тази грешка се 

надяваме настоящият брой да успее да осветли. Нито един от докладите с християнска 

богословска насоченост не твърдеше, че има война между наука и религия, а между 

идеологическо-атеистичната псевдонаука, често обозначавана като сциентизъм, и 

религията (под „религия“ се има предвид християнската вяра). Важно разграничение, 

убягнало на автора на критиките.  

Второто подвеждащо твърдение на д-р Велчев, е че подходът ни не бил библейски 

обоснован и че не са били представени научни аргументи за оборване на съвременната 

„научна“ теория на „глобалното затопляне“ например. Ние не можем да представим 

аргументи за или срещу глобалното затопляне, защото не сме и имали намерение да го 

правим, но можем да посочим специалисти, които са критикували успешно 

псевдонауката зад тази нова идеология, чийто заявен план не е нищо по-малко от 

„спасяването на майката-земя“. Моята цел беше да посоча доминиращата заблуда за 

науката като авторитет, който успешно се противопоставя на вярата и знанието за Бога 

както в исторически план (от времето на комунизма), така и както наблюдаваме 

явлението и днес, но идващо Запад.  

Съгласявам се с д-р Велчев, че конфликтът между него и другата част от християнските 

лектори е основан на херменевтика, и по-точно на либералното му богословие, типично 

за мнозина физици християни, в което се приема теорията за „старата земя“, според 

която сътворението, записано в Битие, е траяло не календарни дни, а милиони години. 

В крайна сметка изводът, който се налага е, че апологетиката на Велчев бе насочена 

към защита на сциентизма, а не на християнския поглед за вяра и наука. Първо: 

обикновено през историята апологетите са защитавали вярата и християнската позиция, 

а не са я атакували открито. Второ: обикновено учените, именно заради научния 

подход, внимателно изследват фактите и тезите на опонентите си и едва след това се 
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ангажират с критични мнения. Според мен в случая Велчев се разминава и с двата 

стандарта.  

Наука и вяра, част от дебата църква–държава 

Накрая може би читателят си задава въпроса защо Свобода за всеки се ангажира с този 

диалог или дори дебат за наука и вяра? Неминуемо отношенията църква–държава, вяра 

и общество минават през центровете на знание, където са формират мнения за това що 

е истина, що е знание и какво е важно и ценно за обществото. Абсурдният „научен 

атеизъм“ беше в основата на промивката на мозъците на цяло едно общество през 

годините на комунистическия режим.  

Видно от някои от горните бележки, а и от заявените ми лични наблюдения от 

конференцията, и през последните три десетилетия след падането на режима 

центровете за образование и така наречените „академични среди“ все още не смеят и не 

умеят да разсъждават за вярата и богословието като валидни за изследване категории и 

като източник на знание. Когато говорим за политическа, обществена и духовна 

свобода, не можем да си я представим в условия на повсеместна заблуда и на 

образование, в което няма просвета, а мрак и безбожие.  

Макар представянето на материалите от конференцията да е ограничено, считаме, че 

настоящата  публикация ще събуди интереса към този дебат, ще го насърчи и ще 

стимулира свободата в обществото, която идва с истината и вярата в Спасителя. 

… 

Нов формат на електронната публикация 

В настоящия брой въвеждаме нов и доста различен формат на публикуване на секцията 

с тематичните броеве от нашето онлайн издание. Брой 53-ти е публикуван в PDF 

формат, като няма достъп до отделни статии от публикацията в редовния за сайта 

досега html формат. Линкът за сваляне на списанието е един и броят съдържа всички 

статии в един файл. Този модел има предимства и недостатъци. Предимствата са: 

възможността за сваляне и четене на цялата книжка и без връзка с интернет, 

прехвърлянето на файла с броя на четец или друго устройство в цялост, достъп до 

всички статии с отварянето само на един файл. Популярният формат позволява лесно 

принтиране. По новия начин статиите се възприемат по-лесно като част от едно цяло, 

от един тематичен брой. 

Недостатъците са: липсата на възможност за достъп само до индивидуални статии, 

невъзможност за споделяне на индивидуални статии в социалните мрежи, 

невъзможност за отчитане на индивидуалните прочитания на отделните статии. 

Въпреки това считаме, че тази промяна има своите основания, като приближава 

изданието до формата на други журнали, без да отнема много от четивността на 

материалите. В случай че читателят желае да даде обратна връзка, с готовност 

заявяваме, че сме готови за такава. Пишете на имейл info@svobodazavseki.com.  

mailto:info@svobodazavseki.com
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Връщане към основите: заблудата на научната 

есхатология 

Виктор Костов 

 

 

Резюме 

 настоящата статия се твърди, че науката, както се дефинира, възприема и 

практикува днес, не разполага с ресурси, за да предостави адекватни знания и 

обяснение на най-важния въпрос за смисъла на човешкия живот и бъдещето на 

човечеството. Такива отговори се намират само в Бога и Неговата книга – Библията. 

Идеологизирането на науката е един от най-неблагоприятните аспекти на способността 

за съгласуване на теологията и науката в съвременните и постмодерните времена. 

Докато идеологизирането на науката при комунистическите режими бе задължително и 

всяко отклонение от тази норма бе наказуемо най-строго от държавата, съвременният 

натиск науката да прегърне атеизма като неин основен принцип за тълкуване на 

фактите и предметите на изучаване идва доброволно в по-голямата част от 

секуларизирания Западен свят.  

С приемането на идеологическа тълкувателна рамка се променя целта на науката: от 

търсенето на отговор на въпроса „как“ (методи, начини, механизми) в търсене на 

отговор на въпроса „защо“ (смисъл, морална мотивация, ценности). Така науката се 

превръща в сциентизъм, някакъв вид конкурентно богословие, което се стреми да 

денонсира съществуването на Бог чрез простата идея, че човешкото познание не може 

да бъде прието за валидно, ако се простира в сферата на духовното.1 Естественият 

краен резултат е, че науката се ангажира с прогнози за бъдещето, усъвършенстването 

на човека и неговото общество и по този начин навлиза в идеята за спасение, вечност и 

морал, все въпроси на познанието за Бога и на теологията и нейното разклонение, 

изучаващо бъдещето и последните времена – есхатологията. 

В настоящото есе няма да се опитваме да обобщим цялата човешка история и знания. 

Нашата задача е просто да си припомним, че огромното пространство на знанието не 

трябва да ни се струва заплашително, ако успеем да не изгубим фокуса върху 

фундаменталните въпроси на смисъла, целта и произхода на живота. Ако основите не 

са дефинирани правилно, със сигурност нашето разширяване на обема на знание и 

прилагането на наученото в живота ще доведе до валидиране на заблудителни идеи с 

опасни резултати за индивида, семейството и обществото. 

                                                           
1 Шейфър, Х. Наука и християнство: конфликт или съгласуваност? Аполос Тръст. 2003. През 2008 г. се 

появи разширен пети печат. (Henry F. Schaefer. Science and Christianity: Conflict or Coherence? The 

Apollos Trust. 2003. An expanded fifth printing appeared in 2008.) 

В 
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Въведение, терминология 

„Теология“ означава буквално „Божествено познание“. Теос е гръцката дума за Бог, 

а логос означава общо знание, познание. Българската дума е „богословие“. Обикновено  

„теология“ и „богословие“ се употребяват като синоними. Ще отбележим, че всяка от 

думите има своите нюанси, ако се заровим в етимологията. Теология би означавала 

„знание за Бога“ или „познаване на Бога“. „Богословие“ е по-скоро „словене“ за Бога, 

или говорене, разсъждаване за Него. За целите на настоящия материал употребявам 

двата термина като равнозначни. 

Важно е да се вмъкне тук, че теологията може да бъде верска или, в някои случаи, 

парадоксално, да е обструкция на вярата. Теологията, като изучаване на Божието Слово 

и търсене на мъдрост, обучение за живот и вяра и спасение, е правилно разбраното 

библейско виждане за християнската теология. Но с напредването на Просвещението, 

когато християнските идеи и учение се преплитат с хуманистични и по-късно 

атеистични възгледи за Бога, теологията се отклонява от изучаването на Божието Слово 

и учението на Христос за спасението и става „обективна“, което означава независимост 

от Бог и покорството към Истината, и на практика е дисциплина, облечена в неверие.2 

Този тип богословие не е нищо повече от религиозна философия, тъй като за 

упражняването му не се иска вяра и жива връзка с Бога.3 

Богословието, или неговият синоним – теологията, като предполагаемо „обективна 

дисекция“ на Библията и божественото откровение за Бога до голяма степен можем да 

определим като ирационално усилие, точно както и науката, която, боравейки с 

ограничени методи, се рови в областта на духовното.  

Мисиологията е подраздел на християнското богословие – дисциплина, която 

включва теология и редица други такива в зависимост от контекста: антропология, 

история, социология. Целта на мисиологията е изучаване на произхода, мотивацията и 

провеждането на християнска мисия, която е да се разпространи Евангелието на Господ 

Исус Христос до всички народи. 

Есхатологията разглежда възгледите за последните времена, които се развиват в 

християнската мисъл и практика. Есхатологията е на практика библейското учение за 

бъдещето на човечеството. 

Когато говорим за теология в това есе, имаме предвид богословието, което се стреми да 

познава Бога и да разпространява това знание по отговорен и енергичен начин за 

всички, но най-вече за тези, които се интересуват от познание за Бога и спасението. 

Подобен възглед е в съответствие с твърденията на Исус Христос като Господ и 

Спасител и като човек, на Когото е дадена цялата власт, за да упълномощи Своите 

последователи да разпространяват Евангелието на Неговото дело на кръста по целия 

свят, до края на настоящата ера на съществуване на света.4 Това е теологията, 

възприета от ранните християни, апостолите и авторите на Новия Завет. Този тип 

теология имаме предвид, когато използваме термина тук. 

                                                           
2 Пример е навлизането на „исторично-критическия метод“ на изучаване на Библията, който е продукт, 

но и същевременно двигател на западното либерално протестантско богословие. 
3 1 Коринтяни 2:14-16; 3:18-21. 
4 Великото поръчение, Матей 28:16-18. 
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Придобиване на знание в науката и богословието 

За да се разбере изложената заблуда, а именно, че днес науката има есхатологични 

стремежи, е добре да сравним дадените работни дефиниции. Така ще заявим, че науката 

е придобиване на знания чрез методичното събиране и систематична класификация на 

наблюдаваните факти. 

Теологията, от друга страна, ще дефинираме като опит за познаването на Бога чрез 

петте сетива и естествения ум, но и чрез духовно откровение. Духовното откровение се 

основава на християнската концепция за придобиване на знания и мъдрост за Бога и за 

всички въпроси на живота, чрез Бог и от Бога. Очевидно в нашата дефиниция искаме да 

съпоставим знанието чрез петте сетива и знанието, придобито и чрез духовно 

откровение.  

Библията предоставя 79 употреби на думата „знание“ в Ревизираното издание от 1940 г. 

(159 в Английската стандартна версия, ESV).5 Знанието в библейски смисъл не е 

непременно морално неутрална категория и има различни нюанси на значението. Още в 

първата ѝ употреба в първата книга на Библията, Битие, думата „знание“ е свързана с 

познаването на доброто и злото.6 Познаването на моралните стандарти и 

противоположните категории, като добро и зло, ляво и дясно, истина и лъжа, правда и 

нечестие и т.н., които описват моралното значение на човешките действия, както и 

тяхното приложение в живота, са основа за богословското разбиране за знанието. В 

книгата Изход виждаме също така, че Светият Дух може да осигури интелигентност, 

знание и майсторство, вид познание, което се отнася по-скоро до практически умения, 

отколкото до морална подготовка (Изход 31:3; 35:31). В някои случаи „знанието“ се 

отнася до обществена информация, което обществото знае (Числа 15:24). Вероятно най-

честото използване на думата „знание“ се отнася до „познаването на Бога. Знания и 

мъдрост са упоменавани заедно и много често съотнесени като неразделима двойка 

понятия в Писанията: 

Страх от Господа е начало на {Или: главна част от.} мъдростта; <Но> безумните 

презират мъдростта и поуката. (Притчи 1:7). 

Понеже намразиха знанието, И не разбраха страха от Господа (Притчи 1:29). 

Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога. 

Защото Господ дава мъдрост, из устата Му <излизат> знание и разум (Притчи 

2:5-6). 

Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието, И издирвам знание на умни мисли. 

(Притчи 8:12). 

Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум 

(Притчи 9:10). 

Всички тези примери, няколко от общо десетки (41) споменавания в книгата Притчи, 

сочат към разбирането, че духовността, моралът и познанието за Бога са 

фундаментална част от знанието и неговата дефиниция и приложение в живота. 

Обикновено знанието, съчетано с мъдрост, е съпоставено с глупостта и нечестието. 

                                                           
5 Biblgegateway.com. В Интернет: https://www.biblegateway.com/. 
6 Битие 2:19, 17. 

https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=knowledge&qs_version=ESV
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Знанието се намира при праведните, глупостта e с нечестивите (Притчи 10:14; 11: 9; 

13:16; 14: 6,7,18; 15: 2 и др.). 

Не е много различно използването на термина в Новия Завет, където фокусът е 

изкупителното дело на Исус Христос. Връзката с Бога чрез вяра осигурява познание. 

Говорейки на вярващи, апостол Йоан пише: „Но вие сте били помазани от Светия, и 

всички вие имате знание“ (1 Йоан 2:20).7 Най-фундаменталната мисия на Месията беше 

да даде знание за спасение (да познаят спасението) на народа Си чрез прощението на 

греховете им (Лука 1:77). Знанието е предназначено да осигури влизане в Божието 

царство: „Горко но вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не 

влязохте, и на влизащите попречихте.“ (Лука 11:52). 

Наука и знаниe 

В българския език употребата на думата „знание“ в единствено и в множествено число 

предполага различен смисъл. Знания, в множествено число, обикновено означава 

натрупана информация, в смисъл на образование и професионални умения. Знание, от 

друга страна, в единствено число, освен вече посоченото значение, би могло да се 

употреби в смисъл на разбиране, мъдрост, проникновеност, откровение отвъд 

натрупаната по естествен път информация. В същото време означава „наука, 

образование, ерудиция“.8 

Науката е придобиване на знания, в които като цяло няма място за духовното и 

свръхестественото. Определение за наука: 

Науката е тяло от емпирични, теоретични и практически познания за 

естествения свят, произведени от учени, които подчертават наблюдението, 

обяснението и предсказването на явления от реалния свят.9  

Ще подчертаем два аспекта на това определение. В него не се споменава за 

придобиване на знания чрез божествено откровение. Човекът и Бог са изолирани един 

от друг.  

Така веднага възприемаме науката като чисто хуманистично и атеистично (безбожно, 

не толкова идеологически атеистично) усилие да постигнем знание, което е емпирично, 

теоретично и практическо, което се отнася само за „естествения 

свят“. Следователно, определението се ограничава до естествения свят, като изключва 

свръхестественото. Дори използването на израза „явления от реалния свят“ като 

квалификатор на типа знания, които представляват „наука“, показва, че авторът на 

определението е имал предвид съществуването и на „нереален свят“; малко вероятно е 

той да е имал предвид само света на художествената измислица. 

На второ място обаче, всяка илюзия за скромност, породена от ограничеността на 

научните начинания, се изпарява, когато същото определение ангажира науката не само 

за наблюдение и обяснение, но и за предсказване на „явления от реалния свят“. 

Прогнозирането е да се изучава определен модел и на базата на наученото да се посочи 

                                                           
7 Това е превод от английския ESV. Повечето български преводи превеждат втората част съгласно 

редица ръкописи на Новия Завет като „знаете всичко“ и в смисъл на „знаете истината“. 
8 Речник на българския език. https://rechnik.chitanka.info/. Вж. „знание“: „Значение, мн. зна̀ния, ср.  

1. Само мн. Съвкупност от факти от една област, които едно лице е усвоило. Той има знания по история.  

2. Само ед. Науката като цяло; познание. Човешко знание.“ 
9 Wikipedia. History of Science. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science. 

https://rechnik.chitanka.info/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science
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бъдещото възможно поведение на този модел. Това е единственото разумно използване 

на предвиждането, прогнозирането и „предсказанието“ тук. Ако така нареченото 

научно предсказание излезе извън сферата на наблюдението на модели, чието 

поведение от миналото е основание да се очаква повторение на същото поведение в 

бъдеще, ние вече ще се движим в сферата на пророчеството и есхатологията – две 

упражнения в божествено и духовно знание, а не научно такова. 

Можем само да предположим, че под „реалния свят“ авторът на дефиницията има 

предвид изключване света на измислицата и въображението; логично е определение за 

знание, дадено от невярващ в Бога, да изключи и невидимия свят на вярата и духовната 

реалност, които за невярващия са точно толкова измислица, колкото и художествената 

такава. Реалният свят за науката често означава единственият свят, който е достъпен за 

нейния инструментариум и петте сетива. 

Пророчеството като знание, предсказание и библейски поглед в бъдещето 

От друга страна, вярата е реалност, която е невидима, но това не означава, че е 

несъществуваща.10 Пророчеството е форма на познание за свръхестественото, което се 

проявява в естествения свят, включително със значение за обществевния жвиот и 

историята. Пророческото знание, доколкото има предсказателен аспект, не е прогноза, 

предвиждане или очакване за възможни бъдещи събития, а заявяването на сигурното 

им сбъдване. За да установим достоверността на пророчеството не е нужно да се 

позоваваме на науката, а на исторически достоверното доказателство както за много 

други неща, които са факти от живота.11 Новозаветното пророчеството е съсредоточено 

в Личността на Исус Христос.12  

В някои отношения достоверността на Библията относно предсказуемостта на 

знанието, което е записано в нея, значително надминава научни заключения и 

изследвания. Математическото изчисление, че шансът от близо 300 препратки и 61 

конкретни пророчества в Стария Завет за Исус като Месия (Спасител, помазаник) да се 

изпълнят в Него са астрономически ниски, отвъд невъзможното. 

Питър Стоунър, учен, задава задача на своите студенти. Задачата е да изчислят 

шансовете за един човек да се изпълнят само осем от тези пророчества. 

Студентите изчислиха, че шансовете един човек да изпълни всичките осем 

пророчества, са астрономически – (едно към) десет на двадесет и първа степен 

(1021). За да илюстрира това число, Стоунър дава следния пример: „Първо, 

покрийте цялата земна маса със сребърни долари с височина 120 фута (ок. 40 м – 

б.м.). Второ, обозначете един от тези долари и го заровете на случаен принцип. 

                                                           
10 Евреи 11:1. Американският пастор и автор от 20-ти век А. У. Тоузър има популярна мисъл в същата 

посока: „Вярата е увереност в невидимото, а не в несъществуващото“. 
11 Макдауъл, Дж. Не просто дърводелец. Нов човек, С., 1997 г., стр. 13. Джош Макдауъл обяснява много 

добре това разграничение между научно доказване и удостоверяване на историческа истинност. 
Твърденията, че за да е истинен даден факт или твърдение, те трябва да са научно доказани, са 

несъстоятелни и Макдауъл представя отлични аргументи в тази посока. 
12 Съливант, М. Пророчески етикет: Вашият пълен наръчник за даване и получаване на 

пророчество. Харизма хаус, 2000, стр. 70. (Michael Sullivant. Prophetic Etiquette: Your Complete Handbook 

on Giving and Receiving Prophecy. Charisma House, 2000, p. 70.) 
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Трето, помолете един човек да броди по Земята и да намери обозначения долар, 

докато е със завързани очи, сред трилиони други такива долари“. 13  

Ако науката, като боравене с исторически факти и техните последствия, потвърди 

истината на Библията до степен на невъзможност да се отрече нейната прецизност в 

посочване на бъдещи събития, защо вярата, описана в същата тази Библия, се отхвърля 

като неразумна и противна на знанието? 

По този начин библейският детерминизъм се различава примерно от 

непредсказуемостта на квантовата физика. Тази непредсказуемост на реакцията на 

мини-частиците в моделите на квантовите физици е основа някои да заключат от 

богословска гледна точка, че Бог не може да предвиди бъдещето и този анти-

детерминизъм правел Бог достъпен и личен.14 

Западният сциентизъм 

Колко адекватно е да се придават атрибути на Създателя и Автора на човешката 

история чрез грубото пренасяне на механо-физични модели, които дори не могат да 

бъдат доказани чрез наблюдения, както е в квантовата физика, ще оставим на 

богословската съвест на тези, които са склонни към подобни спекулации. В същото 

време несъмнено са налице редица илюстрация за това, че съвременното либерално 

богословско мислене е подчиненото на всемогъщността на науката. Тази подчиненост 

има своята връзка с това разбиране за ролята на науката, което наричаме „сциентизъм“. 

Типичното обяснение на термина „сциентизъм“ идва от неговия произход, от корена на 

думата наука, science, която означава „наука“ на английски език. Франсис Шейфър, 

американски физик и християнин, предпочита дефиницията на „сциентизъм“, 

възприета от популярния британски теолог от 20-ти век, К. С. Луис. Отделно 

от сциентизъм, други термини, които се приближават до дефиницията, употребена от 

Луис, са „логически позитивизъм“, възприет през 20-те години на XX век, и 

„редукционизъм“, напоследък станал популярен сред научните философи. „Изведен в 

крайност, редукционизмът твърди, че човешкото поведение е просто въпрос на 

неврони, които стрелят в мозъка, а последното може още повече да се свежда до 

атомната физика. В такъв чисто редукционистки светоглед човешката отговорност не 

съществува.“ 15  

Шейфър посочва, че К. С. Луис признава, че собствената му липса на разбиране на 

науките е довела до неговия атеизъм. 

„Става ясно, че моят (атеизъм) неминуемо се основаваше на онова, което смятах, 

че са констатациите на науките; и тези констатации, тъй като не съм учен, 

трябваше да приема на доверие – доверявайки се на техния авторитет.“ С други 

                                                           
13 Стонър, П., Науката говори. Чикаго: Мууди Прес, 1958 г., стр. 97-110, цитиран в „Какви са 

шансовете?“ В Y-Jesus: Факти за Исус, представени от учени , https://y-jesus.com/what-are-the-

odds/, (последен достъп: 17 май 2019 г.). (Peter W. Stoner, Science Speaks (Chicago: Moody Press, 1958), 97-

110, cited in What are the Odds? In Y-Jesus: Facts about Jesus Presented by Scholars, https://y-jesus.com/what-

are-the-odds/, (last access: May 17, 2019)]. 
14 Подобна теза бе застъпена от д-р Барбара Халенслебен от Института за екуменически дисциплини от 

унив. във Фрибур, Швейцария, на събитието „Теология и физика – вчера и днес“, проведено през юни 

2019 г. в Пловдив.  
15 Шейфър, Х. 2008. Науката и християнството: конфликт или съгласуваност? Уоткинсвил, Джорджия. 

Аполос. стр.. 123. (Schaefer, Henry F. 2003. Science and Christianity Conflict or Coherence? Watkinsville, 

Ga.: Apollos Trust.) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://y-jesus.com/what-are-the-odds/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://y-jesus.com/what-are-the-odds/
https://y-jesus.com/what-are-the-odds/
https://y-jesus.com/what-are-the-odds/
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думи, някаква фигура с авторитет му беше казала, че науката е опровергала 

Бога, а Люис безспорно е вярвал на тази личност.16  

По-късно Луис доразвива недоверието си към сциентизма в своите писания дори 

дотолкова, че бива несправедливо обвинен в осъждане на цялата наука. Това е точно 

отношението на сциентизма, или на науката, чието съществуване е считано за 

възможно само при отсъствието на Бог – теза, която Луис разобличава, и ние сме в 

пълно съгласие с него. Същевременно той приема това, което нарича „чиста наука“. 

„В нашата епоха ... лекотата, с която една научна теория приема достойнството и 

непоклатимостта на фактите, варира обратно на научното образование на индивида ... 

Масовите медии, … в наше време са създали популярен сциентизъм, карикатура на 

истинските науки.“17 Загрижеността на Луис относно ролята на масовите медии за 

деградирането на науката в сциентизъм звучи особено актуално днес, в нашия глобален 

и същевременно локално пост-комунистически свят. Ролята на масмедиите във века на 

Луис днес се засилва от потока от медийни възможности на социалните мрежи. В някои 

случи, стремейки се да придадат сериозност на мнението си, знаменитости използват 

както науката, така и теологията в ущърб и на двете. Резултатите често са плачевни. 

Коментар от социалните мрежи по повод публични твърдения на холивудска актриса 

сочи към възможните низши форми, които придобива съвременният сциентизъм: 

Тази седмица Милано се обърна към вярата си и към Писанието, за да оправдае 

своята подкрепата за правото на неограничен достъп до аборт. На 1-ви април, тя 

написа: „Обичам Бога. Вярвам в Бог. Но аз не вярвам, че личните ми убеждения, 

които не могат да бъдат потвърдени, трябва да отменят научните факти и това, 

което може да се потвърди.“ Тя включи цитат от четвъртото Евангелие. „Ако ти 

казах земни неща и не вярваш, как можеш да повярваш, ако ти кажа небесни 

неща? Йоан 3:12“ 18 

Трудно можем да си представим по-безотговорно и безогледно тълкуване на Писанията 

и съотношението между наука и вяра. Профанизирането на знанието, като придатък на 

стремежа към евтина развлекателна популярност сред масите, отнема както от 

значението и същността на научните усилия, така и от богословския смисъл на 

Божественото откровение. Разбиранията на цитираната актриса обаче илюстрират 

доминиращото схващане, че науката борави с факти, а вярата е лично убеждение, 

граничещо с фантазиите. Позоваването и на наука, и на вяра в случая има за цел да 

представи гледна точка, обвързана с обществен дебат, политика, морал и религия. 

На въпроса дали сциенцизмът е жизнен и в добро здраве през 21-ви век Шейфър 

отговаря положително. Той цитира няколко съвременни редукционистки фигури в 

западната научна общност, включително физика атеист Карл Сейгън, Даниел Денет 

(философ/социолог) и Ричард Докинс, „самия идеал на съвременния материалист 

редукционист“.19 Според Шейфър, Денет е човек, който иска религиозните знания да се 

                                                           
16 Пак там. Стр. 123-124. 
17 Пак там. Стр. 130. 
18 Слейтън, С. Алиса Милано казва, че обича Бога, после злоупотребява с Библията, за да защити аборта. 

В ChristianHeadlines.com. Интернет: https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/alyssa-

milano-says-she-loves-god-then-misuses-the-bible-to-defend-abortion.html.  Последен достъп: 29.07.2019 г. 

(Scott Slayton. Alyssa Milano Says She Loves God then Misuses the Bible to Defend Abortion. In 

ChristianHeadlines.com. April 3, 2019. https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/alyssa-

milano-says-she-loves-god-then-misuses-the-bible-to-defend-abortion.html.) 
19 Пак там. стр. 133. 

https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/alyssa-milano-says-she-loves-god-then-misuses-the-bible-to-defend-abortion.html
https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/alyssa-milano-says-she-loves-god-then-misuses-the-bible-to-defend-abortion.html
https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/alyssa-milano-says-she-loves-god-then-misuses-the-bible-to-defend-abortion.html
https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/alyssa-milano-says-she-loves-god-then-misuses-the-bible-to-defend-abortion.html


Свобода за всеки, брой 53, юли 2019 г. -- 13/94 
 

избягват като опасни: „Безопасността изисква [лъвът] да бъде поставен в клетка. 

Безопасността изисква религиите да бъдат поставяни и в клетки.“ Шейфър допълва, че 

„Денет е точно такъв човек, какъвто Луис не би искал да влияе на обществото, а 

именно: „философ, който пише за науката от едно натрупано невежеството по 

темата.“20 Коментирайки светогледа и дейността на Докинс, Шейфър го нарича „най-

влиятелният апостол на сциентизма на планетата.“21 (Джон Полкингхорн, физик и 

англикански свещеник, също твърди, че сред учените, противопоставящи се на вярата, 

цари невежество по отношение на значимостта на богословските аргументи22). 

Шейфър отчита, че в научните среди има противопоставяне на сциентизма, но трябва 

да признаем пророческата загриженост, изразена от К. С. Луис по въпроса, който 

Шейфър цитира по следния начин: 

Луис беше загрижен за това, че съвременното отхвърляне на абсолютните 

стандарти и обективните ценности ще остави човечеството без защита срещу 

това, което някои хора биха могли да направят с могъществото, което притежава 

науката. Неговата любов към личната свобода и неговата благодарност към 

хората като създания по Божия образ го накараха да се страхува от това, което 

може да се направи на човечеството, ако науката, без християнските стандарти, 

които да я възпират, получи държавната власт да налага това, което малцина 

биха могли да планират за всички останали. 23 

В крайна сметка сциентизмът, или редукционисткият възглед за човека и Бога, ще 

деградират до приемане на форма на тиранично налагане на някаква ограничена 

истина, издигната до нивото на универсална панацея, задължителна за всички, 

включително за тези, които имат различно виждане. 

Ако Западът е бил пощаден от тази съдба, Изтокът и България, като част от 

комунистическите режими в Източна Европа, са преживели безкомпромисното 

използване на науката и на фалшивата наука като идеологически инструмент за 

изкореняване на християнството и вярата като ирационални и несъвместими със 

„социалистическите идеали“. 

Източен, комунистически, войнстващ научен атеизъм  

По време на комунизма академичната общност в България беше изцяло поробена от 

войнстващата атеистична идеология на комунистите. Заедно с неподправената 

атеистична пропаганда и лишаването от свобода на духовници и вярващи, „науката“ се 

считаше за един от основните инструменти за борба с религията и пълното премахване 

на религиозната вяра от обществото на „развития социализъм“. Държавно и партийно 

контролираната Българска академия на науките (БАН) имаше отдел, наречен 

„Диалектически материализъм и научен комунизъм“. Разграничителната линия между 

болшевишката пропаганда и науката не само беше размита; атеистичната пропаганда се 

основаваше на „наука“ и беше третирана като наука. Научният комунизъм се появява 

през 40-те години на миналия век в Съветския съюз. В страните от социалистическия 

                                                           
20 Пак там. 
21 стр. 134. 
22 Полкингхорн, Дж. Квантова физика и богословие. Неочаквана близост. Университетско издателство, 

Йейл, 2007 г. (John Pokinghorne. Quantum Physics and Theology: An Unexpectred Kinship. Yale University 

Press, 2007.)  
23 стр. 132. 
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блок „научният комунизъм“ бе задължителна академична дисциплина във висшето 

образование, която се изучаваше най-малко два семестъра.24 До края на 

комунистическия режим в България се издават книги, в които се възпяват 

постиженията на пропагандната машина, наречена „научен комунизъм“. 25 След 

„идването на демокрацията“ през 1990 г. цитираната катедра в БАН продължи да 

функционира, като заниманията ѝ бяха пренасочени към изследвания на религиите и 

„сектите“. Можем да допуснем степента на научност на тези изследвания, а лично съм 

имал възможност да се убедя в непоклатимостта на артистичната парадигма на някои 

представители, с оглед на незначителните промени в кадрите и философията на работа 

в БАН. 

Широко популяризирани по време на комунизма бяха материали, чиято основна цел 

беше да „освободят“ религиозните хора от техните религиозни и „ненаучни 

предразсъдъци“ . „Наръчникът на атеиста“, публикуван от издателството на БКП през 

1960 г., съдържа гледната точка на съветската комунистическа партия по въпроса как 

трябва да се гледа на религията от правоверния атеист: 

Ако по отношение на държавата религията е частна работа и затова църквата е 

отделена от държавата, комунистическата партия, която се опира на единствено 

верния научен мироглед – марксизма-ленинизма, и неговата теоретична основа – 

диалектическия материализъм, не може да се отнася безучастно, неутрално към 

религията – идеология, която няма нищо общо с науката. (Постановление на ЦК 

на КПСС за грешките при воденето на научно-атеистична пропаганда сред 

населението).26 

Официални документи на българската държава и нейните комунистически лидери 

звучат още по-сурово и непримиримо в своите цели при решаване на „проблема“ с 

религиозните убеждения на хората през 60-те години. 

В края на 1966 г. секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа 

партия, оглавяван от Тодор Живков, приема решение, предвиждащо мероприятия 

за „пълно премахване на вредната религиозна идеология“ и по-нататъшното 

подобряване на „работата за атеистичното възпитание на трудещите се“. Решението 

сочи, че „слабо се използват най-новите открития на съвременната наука за борба с 

религията“.  Отбелязва се, че трябва да се използват нови знания от науката, 

а за пропаганда трябва да се използват съвременни средства като радио, телевизия и 

печат.27  

Впечатляваща е ролята, която се придава на науката за привеждането на светогледа на 

целия народ в унисон с виждането на класовото ръководство: 

В основата на научно-атеистичната пропаганда на дело да се постави широкото 

и достъпно разясняване на научни знания сред населението. Особено внимание 

да се обърне на пропагандата на съвременни научни знания за природата, 

обществото и човека, на популяризирането на най-новите теории и данни за 

                                                           
24 Научен комунизъм.    

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0% 

BE% D0% BC% D1% 83% D0% BD% D0% B8% D0% B7% D1% 8А% D0% BC. 
25 „Научен комунизъм. За партийната просвета“. Партиздат. 1987 г. 
26  Наръчник на атеиста. Издание на Българската комунистическа партия, София. 1960 г., стр. 547. 
27  „Отживелици от религията в съзнанието…“ http://pastir.org/otzhivelitsi-ot-religiyata-v-saznanieto/. 

Последен достъп, 29 юли 2019 г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%25%20BE%25%20D0%25%20BC%25%20D1%25%2083%25%20D0%25%20BD%25%20D0%25%20B8%25%20D0%25%20B7%25%20D1%25%208А%25%20D0%25%20BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%25%20BE%25%20D0%25%20BC%25%20D1%25%2083%25%20D0%25%20BD%25%20D0%25%20B8%25%20D0%25%20B7%25%20D1%25%208А%25%20D0%25%20BC
http://pastir.org/otzhivelitsi-ot-religiyata-v-saznanieto/
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строежа на вселената, за прихода на земята, живота и човека, на постиженията в 

областта на астрономията, космонавтиката, физиката, химията, биологията, 

физиологията, психологията  и обществените науки, имащи голямо атеистическо 

значение.28 

Натискът на комунистическия елит е не само върху съдържанието, но и върху кадрите 

и високо образованите представители на професиите и на образованието и изкуството, 

т. нар. „интелигенция“: 

В пропагандата на естествено-научни знания следва да се привлича още по-

активно нашата интелигенция: преподаватели във висшите учебни заведения, 

научни работници, учители, лекари, инженери, специалисти в областта на 

селското стопанство, дейци на литературата и изкуството, които са способни 

убедително да разясняват материалистическите възгледи за природата и 

обществото и антинаучния характер на религията. В градовете и по-големите 

села да се организира периодично „Ден на съвременната наука“, в който научни 

работници да изнасят популярни лекции, доклади и беседи по най-актуалните 

проблеми на науката.29  

Науката на практика няма възможност да съществува въобще при тези условия, освен 

като преклонен слуга на тираничната атеистична клика на върха на държавното 

управление. Това, което дефинирахме като наука в посочения контекст, вече няма 

почти нищо общо с „наука“, тъй като е изцяло подчинена на задължителен светоглед и 

рамка за подход при изследователската и научна дейност. 

Решението на ЦК набляга на преподаването на „научен атеизъм“ в университетите и 

респективно в училищата: 

В районите, в които религията има все още голямо влияние, учениците от 

седмите и осмите класове и от средните училища да бъдат запознавани в 

подходяща форма с основните проблеми на атеизма. Системен курс по „Основи 

на научния атеизъм“ да се изучава факултативно във висшите и полувисшите 

учебни заведения, където се готвят педагогически кадри. В програмите на 

курсовете и семинарите, които се организират за преподготовка на учителите, да 

се включват и теми по атеистичното възпитание на учащите се.30 

Голямата зависимост на комунистите от науката в установяването на техните 

дистопични тиранични режими е сериозен показател за ефективността на сциентизма в 

надмогването на истинската наука чрез използването на неговия облик за насърчаване 

на свят, в който Бог не съществува. Можем да кажем, че този тип сциентизъм е по 

някакъв начин изпълнение на предупрежденията на К.С. Люис, споменати по-горе. 

Сциентизмът на БКП е изведен далеч отвъд най-мрачните опасения на К. С. Луис, 

който пише почти по същото време. 

Вяра, наука и американска политика 

В наблюденията ми на американската политика и обществените тенденции през 

последните почти трийсет години лесно се установява коя е разликата с Европа в 

                                                           
28 Решение на Секретариата на ЦК на БКП за по-нататъшното подобряване на атеистическото 

възпитание на трудещите се. Вх. № 153 от 11.02.1967 г., стр. 3. 
29 Пак там. 
30 Решение на Секретариата на ЦК на БКП ..., стр. 5. 
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отношенията религия–общество. В САЩ, за разлика от западна или 

посткомунистическа Европа, съществува сравнително енергична и лесно достъпна 

публична дискусия между социално активни религиозни (християнско-

протестантски) групи и секуларизираните научни кръгове. 

Ние не разискваме противопоставянето на науката (или физиката) на религията 

(или християнството). Все пак, ако вземем Америка (САЩ) като пример, 

където протестантите евангелисти се твърди, че са 30% от населението, при проучване 

сред християни, евреи и мюсюлмани, от общо 10 000 респонденти само 5% признават, 

че са учени.31 Същото изследване доказва един фундаментален факт в съвременната 

наука – че науката и религията, в този случай евангелското християнство, се считат за 

групи с подобен произход и цели: 

Консултативният комитет на DoSER32 поиска проектът да се съсредоточи върху 

евангелистите, „които обикновено са много заинтересовани от националната 

политика и науката и технологиите, но са значително по-слабо представени в 

самите науки“, отбелязва Уайсман. 

Гейлън Кари, вицепрезидент на правителствените отношения в Национална 

асоциация на евангелистите във Вашингтон каза, че е доволен от констатациите 

на проучването. „Има достатъчно какво и двете ни общности да научат една за 

друга, да се борят с част от невежеството, което виждаме, което понякога пречи 

на сътрудничеството.“ 

След като резултатите от изследването бъдат анализирани, DoSER ще се проведе 

серия от регионални семинари с лидери от местни научни общности и 

евангелски лидери, за да обсъдят подобряването на комуникацията между 

двете групи. Те също така планират национална конференция през 2015 г., която 

разглежда проблемите, обсъждани в регионалните семинари.33  

Проектът, за който става дума, има за цел да обедини „общностите“ на науките и 

религиозните вярващи в „по-плодотворно партньорство“: 

Като начало DoSER възложи проучването на широкообхватен проект за 

обединяване на научните и религиозните общности в по-ползотворно 

партньорство, по-малко обременено от погрешни схващания за възгледите на 

другите, каза директорът на DoSER Дженифър Уайсман. 

„По-рано проучванията се фокусираха върху това, което различните групи 

мислят за конкретен въпрос, свързан с науката, като например еволюцията или 

изменението на климата ... но това проучване е различно, тъй като пита къде 

хората търсят авторитетна информация за науката, на кого имат доверие 

                                                           
31 Американска асоциация за развитие на науката. „Религиозните и научните общности може би си 

противостоят по-малко от обичайната представа“. Последен достъп: 29 юли 2019 г. (American Association 

for the Advancement of Science. “Religious and Scientific Communities May Be Less Combative Than 

Commonly Portrayed.” Online: 

https://www.aaas.org/news/religious-and-scientific-communities-may-be-less-combative-commonly-portrayed. 

Last access: March 8, 2019.) 
32 Съкращението DoSER обозначава Dialogue on Science, Ethics and Religion; в превод „Диалог за наука, 

етика и религия“ към Американската асоциация за разпространение на науката – AAAS. 
33 Пак там. Подчертаването мое. 

https://www.aaas.org/news/religious-and-scientific-communities-may-be-less-combative-commonly-portrayed
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фигурите, които им влияят, и колко важни според тях са научните проблеми в 

ежедневния им живот“, казва Уайсман.34 

Макар и далечна и много по-любезна като формат, картината на този диалог неизбежно 

ни налага едно сравнение с мероприятията на БКП за борба с религията чрез науката. 

Въпросът, който следва да зададем за това начинание, е: защо е необходимо да съберат 

заедно учените и вярващите християни? Следващият въпрос е дали тези предполагаеми 

„групи“ и „общности“ са наистина групи от един и същи тип и категория, за да бъдат 

приведени на едно и също ниво на „диалог“ и да търсят някаква форма на „взаимно 

разбирателство“.  

Ако едно религиозно движение се разглежда на същото ниво като научната общност и 

като носещо същите характеристики на „общност“, а относно двете „общности“ от 

хората, провеждащи посоченото по-горе изследване, се възприема, че те трябва да 

намерят обща основа, то очевидно тези общности се разглеждат като конкуренти, които 

оперират в една и съща сфера. Дори и да не се конкурират помежду си достатъчно. 

Стремежът към подобен диалог на коренно различни групи ни оставя с впечатлението, 

че религията и науката се възприемат като че ли имат една и съща задача, което не е 

така. Целта на науката не е, и не може да бъде, отхвърлянето или доказването на Бога. 

Целта на богословието не е стремеж да се отхвърлят научните изследвания и знания. 

Конфликт възниква и реално съществува само в тази част от дейността на двете 

дисциплини, в която всяка навлиза в територията на другата. Науката няма за цел да 

обори възкресението, освен ако глупаво не приеме, че чудесата са невъзможни, и не 

приеме идеологически мироглед, който ще опорочи научния подход. Теологията няма 

за цел да докаже, че земята е плоска, защото формата на земята не е предмет на 

спорове.  

Но възрастта на земята, идеята за сътворението или произхода на човека са теми, в 

които вяра и наука, дотолкова, доколкото науката отрича библейското откровение и 

авторитет, няма как да не влязат в конфликт. Същността на този конфликт е дали 

откровението за удостоверяване на историческата истина, записана в Битие, има повече 

тежест от теорията, която се пробутва за „научна“, че съветът се самовзривил и 

животът е възникнал от спонтанна смесица на праисторически бульон; че човекът не е 

създаден по Божий образ и подобие, а е добре развита маймуна и т.н. 

И двете дисциплини, наука и богословие, се стремят да намерят и придобият знания. И 

двете дисциплини искат да видят в бъдещето и да го предскажат. Теологията и вярата 

обаче, освен на естественото придобиване на знание, разчитат на откровение и 

пророчество от нейната есхатология. Науката, от друга страна, разчита на емпирични 

наблюдения на естествения свят. Едната е духовна, другата естествена. Едната се 

занимава с вярата, без да обръща внимание на разума, а другата е чист разум, в който 

няма място за вяра. Очевидно е, че такава дихотомия и разделение между вяра и 

теология от една страна, и наука и физика, от друга, е измъчена и крайно погрешна. 

За да стигна до това заключение, взимам предвид горецитираното проучване, 

направено от сравнително авторитетена група в САЩ с водеща позиция в разни научни 

инициатива. 

                                                           
34 Пак там. 
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Религията въвежда Бога, за да обясни знанията, които учените се опитват да 

натрупат. Учените въвеждат „наука“, чрез която знанието, което се опитва да 

денонсира Бога като (ако) обяснение на определени процеси в живота, отхвърля 

съществуването и присъствието на Бог. 

Освен това в проучването и цитираната статия се заключава, че има пряка връзка 

между политическата гледна точка и гледната точка за някои „научни теми“ като 

еволюцията и изменението на климата.35 И тъй като еволюцията и, до някаква степен, 

изменението на климата са изградени като теории, които неизбежно се сблъскват с 

учението на Писанията и християнството в исторически и богословски план, то остава 

под въпрос до каква степен желаното „помирение“ между религията като наука е, на 

първо място, възможно, и на второ, въобще желателно. 

Ако науката не е само изследване на неоспорими студени факти, но идва с 

предразсъдъците на даден мироглед и следователно е предубедена за произхода и 

миналото на човечеството и проектира бъдещето на същото човечеството въз основа на 

подобни „научни“ заключения, тогава помирението между такъв вид наука и вярата в 

Бога остава невъзможно. 

В цитираният диалог на американските евангелски и научни общности прозира една 

заблуда, че научната общност е еднотипна или поне сходна с концепцията за 

новозаветна църква – че следва да се възприема като група със собствено 

вероизповедание, ценности, мироглед, учения и поклонение към някакъв вид бог; и 

тези две групи трябва да претърпят някаква форма на общо разбиране и „помирение“. 

Акцентът тук е върху непримиримостта между предполагаемия научен поглед за 

произхода на човека, неговия основен проблем и бъдещото му спасение, за разлика от 

трактовката на тези категории в християнското богословие.36 Преобладаващите идеи за 

еволюцията и промяната климата, нуждата от икономическо равенство и др. заменят 

учението за сътворението, грехопадението и спасението и праведноста, както то е 

изведено в Библията. Доколкото научната общност поддържа идеята, че човекът е 

еволюирал от първична супа и че основният му проблем е твърде многото потребление 

и население, водещи до изменението на климата, то и бъдещето ще бъде решено не чрез 

вяра, покаяние и морална промяна; напротив, спасението ще дойде чрез опитомяване на 

човешката дейност така, че да се спаси земята. 

Една фундаментална грешка тук е да се сравняват несравними категории. Науката 

изучава реалността, достъпна за петте сетива и трите измерения. Религиозната вяра се 

стреми да изследва духовния и осезаемия свят отвъд петте сетива и трите измерения. 

Ако подобно разграничение не бъде направено и науката и учените не се ангажират с 

един неутрален поглед към религията, именно поради отчитане на различните предмети 

на изучаване, с които се занимават религята и науката, и не спрат да виждат вярата като 

конкурент в сферата на знанието, то науката ще трябва да бъде възприемана като 

идеологически обременена и пристрастна дейност.  

Коментирайки идеята на Мартин Лутер за взаимодействието между наука и религия, 

Ръсел Моулдс сочи че великият реформатор вижда възможност за взаимодействие 

                                                           
35 Пак там. 
36 Вж. Окамото, Дж. Модерната наука, съвременната култура и християнското богословие. В Журнал 

Конкордия, стр. 45-63. (Joel Okamoto. Modern Science, Contemporary Culture, and Christian Theology. In 

Concordia Journal, Summer 2017, Volume 43, Number 3. St Louis, Missouri, USA, pp. 45-63.) 
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между наука и теология, дори като науката, независимо от честата ѝ демонстрация на 

идеологически грешки, остава подчинена и в услуга на крайните Божии цели: 

Отново двете царства: Бог работи в името на грешниците и Своето творение с 

помощта на двойна стратегия – едната временна, другата вечна, която 

Лутеранската традиция обсъжда по различни начини и с няколко приложения 

като „две царства“. И двете царства са Божии царства, в които Той активно и 

творчески продължава доброто си дело. Чрез лявото царство Бог запазва света и 

осигурява на, и чрез, всички почетни (и дори непочтени) човешки усилия тези 

умения, изкуства, знания и роли на служене, които прилагат на дело любовта Му 

към Неговото творение. Чрез дясното царство Бог осигурява Неговите средства 

на благодат и любов към грешниците чрез умилостивителното Христово дело. 

Както при всичко човешко и всичко, което е творение, и институцията на 

науката е възможност за пресичане с обещанията на Божието дясно 

царство. Изложението на Лутер за двете царства доставя християнското висше 

образование със средствата за преподаване на съвременните науки: това, което е 

ясно установено, какво е условно, какво е спекулативно, какво се отхвърля и 

какво още може да бъде открито.37 

Библейско и новозаветно разбиране на разума и знанието 

Новият Завет, както и цялата Библия, е източник на мъдрост, знание и откровение.38  

Вече посочихме, че знанието е свързано със страха от Господа. Страхът от Господа 

изглежда фундаментален за цялото знание въз основа на казаното в Библията, че такъв 

свят страх е само „началото“ на знанието. 

Това е основополагащо изявление, което трябва да вземем предвид, тъй като то поставя 

основата за разбирането защо науката и теологията (правилното изучаване на Божието 

откровение в Неговото Слово да се практикува за живот и спасение) в крайна сметка 

ще се окажат в двата противоположни лагера – съответно на неверие и вяра. Всяко 

изследване на истинското знание има начало, което не у човека, а у Бога. Обратно, в 

светската наука началото на знанието е у човека, а не у Бога. Бог и знанието за Него се 

явяват конкуренция на епистемологичния подход на науката и човешкото знание. По 

тази причина страхът от Господа, признаването на Бог за истинския и жив Бог и 

приписването на Него на всички характеристики, които Той приписва на Себе Си и 

които Той ни е разкрил, предпоставят богословското знание. Приложен към научното 

изследване обаче, този фундамент е неприемлив за огромна част от съвременните 

представители на науката. Така виждаме, че противоборството между наука и 

богословие не е в методите, а в идейния фундамент. 

                                                           
37 Моулдс, Р. Науката, религията и Божията лютеранска рамка за обучение. В Concordia Journal, Лято, 

2017 г., Том 43, Номер 3. Сейнт Луис, Мисури, САЩ. (Russell Moulds. Science, Religion, and God’s Two 

Kingdoms: A Lutheran Framework for Instruction. In Concordia Journal, Summer 2017, Volume 43, Number 3. 

St Louis, Missouri, USA. pp. 36-45.) 
38 Някои се придържат към убеждението, че Библията поддържа някакъв „юдео-християнски мироглед“. 

Такива възгледи се поддържат сред някои християнски кръгове, но те объркват идеята за Писанието, 

мъдростта, знанието и спасението съгласно Новия Завет. Вж. Хам, К. Тъжните последици от половата 

революция. В Отговори в Битие. Интернет: https://answersingenesis.org/family/gender/sad-consequences-of-

gender-revolution/. Последен достъп: 29.07.2019 г. (Ken Ham. Sad Consequences of the Gender Revolution. In 

Answers in Genesis. https://answersingenesis.org/family/gender/sad-consequences-of-gender-revolution/). 

https://answersingenesis.org/family/gender/sad-consequences-of-gender-revolution/
https://answersingenesis.org/family/gender/sad-consequences-of-gender-revolution/
https://answersingenesis.org/family/gender/sad-consequences-of-gender-revolution/
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Пример за пагубните резултати в търсенето на знания без страх от Господа сочи, че 

поставянето на информация с погрешния мироглед води до странни идеи за 

реалността. Автор, завършил Масачузетски технологичен институт и Станфордския 

университет, едни от най-уважаваните американски висши учебни заведения, написа 

книга, в която твърди, че всички живеем в компютърна симулация, или по-скоро във 

видеоигра.39 Откъслечен пример, който донякъде илюстрира, че многото и престижно 

образование не означава непременно наличие на здрав разум. Но подобни примери има 

много. 

Библията отива далеч, оценявайки морално липсата на вяра в Бога като глупост. 

Безумният не вярва в Бог, резултатът е поквара и отсъствие на добро (Пс. 14: 1; 53:1). 

Така, според Библията, наука и знание без мъдрост и инструкции за живот, идващи от 

истинското божествено откровение, което обяснява живота, е глупост и безумие. В 

първото си послание до коринтските вярващи ап. Павел придава на термина „глупост“ 

именно значението, което съблазнява и обижда съвременните пропоненти на 

превъзходството на науката над вярата.  

17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам 

благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението 

си. 

18 Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се 

спасяваме, то е Божия сила. 

19 Понеже е писано: „Ще унищожа мъдростта на мъдрите, И разума на разумните 

ще отхвърля“. 

20 Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли 

Бог в глупост светската мъдрост? 

21 Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, 

благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. 

22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; 

23 а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците 

глупост; 

24 но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос е Божия Сила и Божия 

премъдрост. 

25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-

силно от човеците. (1 Коринтяни 1:17-25)40 

Така имаме явно заложена несъвместимостта на знанието, науката и мъдростта, които 

отказват да включат в своя епистемологичен апарат и светогледна и тълкувателна 

рамка истината за живота, служението, смъртта и възкресението на Христос и знанието, 

                                                           
39 Вирк, Р. Симулационната хипотеза: MIT компютърният учен показва защо изкуственият интелект, 

квантовата физика и източните мистици са съгласни, че живеем във видеоигра. Книги от Bayview, 31 

март, 2019 г. (Rizwan Virk. The Simulation Hypothesis: An MIT Computer Scientist Shows Why AI, Quantum 

Physics and Eastern Mystics All Agree We Are in a Video Game. Bayview Books, 2019.) 
40 Ревизиран български превод, 1940 г. В случая са запазени оригиналният правопис и форматното 

подреждане на текста. 
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което води до спасение. Проблемът не в методологията на научния подход, а в 

отправната точка, в която да разглеждат вселената и изследваните в нея явления и 

факти. До такава степен е налице несъвместимост, че истината на вярата е обявена за 

„глупост“ от доминиращите света мислители и учени. От друга страна, тази 

несъвместимост и „глупост“ е Божият избор за спасение на тези, които я приемат. 

Целта на този избор е човешкият разум да не може да бъде решаващ фактор в избора, 

дефиницията и приложението на плана за спасение. Бог прави този избор, защото 

именно способността за придобиване на знание у човека, и най-вече морално знание на 

разпознаване на добро и зло, е и фундаменталната причина за отхвърляне на Бога 

(Битие 2:16-17; 3:22-23). 

Така описан, парадоксът на спасение и знание чрез „глупост“, която не е глупава, а 

поради факта на същността ѝ като откровение, което е неприемливо за света, 

представлява напълно логично и разумно обяснение на причините за противопоставяне 

на човешкото знание на Божественото и спасително откровение. 

Авторитетът на Библията се извлича от боговдъхновеността на самото Писание, което, 

въпреки това, е писано от човеци, но движими от Светия Дух (2 Петрово 

1:21). Писанието често се споменава в Библията като „Божието слово“. Синоним, 

използван в Стария завет, е „Божият закон“, „законът,“ „Божиите заповеди“ и други 

подобни. 

Изследването на Писанията води до мъдрост и спасение, както ап. Павел инструктира 

своя млад ученик Тимотей. Четем в Новия Завет, Второ послание до Тимотей 

„Всичкото писание <е> боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за 

поправление, за наставление в правдата“ (3:10-16). „Боговдъхновеността“ е 

недвусмислено задаване на авторитета на Библията за постигане на знания за 

дисциплините на морално и духовно укрепване на душата и като посока за живота. 

Съвременната наука няма такъв авторитет, поне не е изрично посочен такъв. 

В същото време следва да отбележим, че редица учени християни търсят възможността 

за примиряване на научните методи на естественото наблюдение като източник на 

знание с тези на откровението, посочвайки неоспоримия емпиричен факт, че Библията 

продължава да бъде четена и днес като източник на вдъхновено откровение и знание, а 

не само за да бъде деконструирана.41  

Непримиримост между теологията и науката, като отговорност на безбожната 

наука 

Ако науката твърди, че тя и нейното познание може да съществуват само в един свят, в 

който няма Бог, то тя неизбежно поставя рамката за непримиримост с теологията. Но 

такава непримиримост следва да се счита за абсурдна, ако науката има за цел само 

изследване на видимите или изследимите явления и механиката им в живота. 

Например, законите на гравитацията очевидно ще продължат да се прилагат, 

независимо дали лицето, което е обект на тези закони, отрича или приема 

съществуването на Бог. Съществува обективна реалност, която не може да бъде 

отричана нито от науката, нито от теологията. По същия начин, въпреки че 

идеологизираната наука отрича този факт, освен чисто физичната и механична 

реалност съществуват и морални и духовни закони, чието пренебрегване не отменя 

                                                           
41 Полкингхорн, Дж. Вяра, наука и разбиране. 2000 г., с. 56. (John Polkinghorne. Faith, Science, and 

Understanding. 2000, p. 56.) 
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тяхното действие.42 Ето защо теологията не се занимава със законите на гравитацията, 

но ги разпознава в общото библейско изявление, че Бог е създал света. Дали земята е 

кръгли, или плоска, е интересна тема, чието опознаване само дава повече детайли 

относно Божието творение, но не отменя факта на същото. 

Очевидно, тъй като Бог е най-рационален и организиран, до съвършенство, тъй като 

само Бог е съвършен, Той създава закони, които свързват физическия и видимия свят 

със същото ниво на логика и сигурност. Твърдението, че знание за подредеността на 

вселената и явленията в нея може да се придобие от науката, само и доколкото тя 

отрича съществуването на Бога, всъщност е нелогично 

и абсурдно. Идеологизираната наука изглежда възлага морално значение на факта, че 

човек има способността да опознава например закона за гравитацията и да го 

изучава. Фактът, че човек може да познава и изследва закона на гравитацията, не 

опровергава Бог и Неговото съществуване. И все пак ученият се занимава с намирането 

на най-необичайното обяснение на гравитацията като резултат не на създадената 

вселена, а на огромно и невъзможно съвпадение на възможности.43 Нещо повече, даже 

в „свободния свят“ съвременната наука има идеологическата задача да не допуска 

възможността за библейското сътворение дори с цената на ограничаване на 

академичната свобода на мисълта.44  

Законът на любовта и знанието  

Един важен елемент на Божественото откровение, който липсва на естествената наука, 

осланяща се единствено естествения човешки разум, е въпросът за любовта. Без 

включване на въпроса за любовта, постиженията на разума остават недоразвита форма 

на знание. 

Спасението е плод на Божията любов към човека, заради неговото състояние на 

заблуда, състояние на духовна и физическа болест и в крайна сметка – смъртност.45 

Богословието посвещава голяма част на любовта като основна характеристика на 

Божествената Личност: любовта на Бог към човека, любовта на човек към Бога, 

любовта между Христовите последователи, мисионерската задача на Христовите 

последователи към света заради тази любов.46 В крайна сметка любовта на Бог е 

основен мотив за Неговите действия в света и спрямо човека, както и основна съставка 

на вярата и есхатологичното очакване за бъдещето. Тази тема е широкообхватна и я 

споменавам тук само мимоходом, с цел илюстрация на така нареченото „научно 

знание“, което няма свои категории за този аспект от богословието, нито има задачи 

                                                           
42 К. С. Луис се справя брилянтно със задачата да разясни този проблем в своя трактат. Вж. Луис, К. С. 

Обикновено християнство. Нов човек, С. 1992. 
43 За да се убедим в пропагандната същност на аргументите за ненаучност на религията, е достатъчно да 

посочим само някои скорошни инфантилни заглавия в американското книгоиздаване: „Вяра срещу 

факти. Защо религията и науката са несъвместими“ (Вж. Jerry A. Coyne. Faith Versus Fact: Why Science 

and Religion Are Incompatible. Penguing Books, 2015.) Или „Защо няма Бог: Прости отговори на 20 често 

употребявани аргумента за съществуването на Бога“ (Armin Navabi and Nick Hise. Why There Is No God: 

Simple Responses to 20 Common Arguments for the Existence of God. Atheist Republic, 2014.) Бен Стайн в 

интервю с Докинс успява да го принуди да каже, че всъщност човешкият произход е от извънземните.  
44 Щайн, Б., сценарист. Изключен: Не се разрешава интелигентност. Документален филм, 2008 г. (Ben 

Stein, writer. Expelled: No Intelligence Allowed. A documentary film, 2008) 
45 Йоан 3:16-18; Римляни 3:23, 5:12. 
46 Йоан 17:26; 15:10; Евреи 6:10; 1 Петрово 4:8 и др. 
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или методика за изучаването и придобиването на разбиране за божествената любов.47 

Науката като че ли оставя темата за любовта на сферата на изкуството и 

художествената измислица, въпреки че разумът на човека би следвало да участва в 

изследването и на невидимите реалности на човешкото същество и душа.  

Един от най-цитираните пасажи за любовта в Библията принадлежи също на ап. Павел. 

Това е тринадесетата глава на първото му послание до църквата в Коринт. 

Есхатологичното послание в цитираната глава е, че в крайна сметка, с оглед бъдещето 

на човечеството, а и на всеки един, са важни „вярата, надеждата и любовта“, но най-

велика е любовта. „Защото отчасти знаем и отчасти проракуваме; но когато дойде 

съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати… Защото сега виждаме нещата 

неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а 

тогава ще познавам напълно, както и съм бил напълно познат“.48 За това знание 

науката, за която няма Бог, няма обяснение. 

Апостолът обаче не се колебае да изяви знанието за любовта и за всичкото 

(съвършеното) занние от Бога, скрити в Христос и достъпни чрез вяра: „Защото желая 

да знаете какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, 

които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов 

за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, 

Христа, в Когото [са скрити] всички съкровища на премъдростта и на знанието.“49 

Духовна война 

В своето второ послание до коринтската църква ап. Павел пише за сблъсъка между 

библейския християнски мироглед и всяка идеология, която отрича Бога и Христос, 

Неговия единороден Син и Спасител. На практика, за времето си това е една форма на 

дебата между сциентизма и християнството: 

Защото, макар и да живеем в плът, не воюваме от човешки подбуди. Оръжията, с 

които воюваме, не са човешки, но имат от Бога силата да разрушават крепости. 

С тях побеждаваме лоши замисли и всяко превъзнасяне, което се надига срещу 

знанието за Бога, и пленяваме всеки помисъл, за да се покорява на Христос. (2 

Коринтяни 10:3-5).50 

В крайна сметка аргументите, че със самото си съществуване и постижения науката 

отрича Бог и съществуването Му, в много случаи са крайъгълен камък за 

разсъжденията ни за отношенията наука–богословие. Аргументите на онези, които се 

придържат към Евангелието на Исус Христос, не са просто „плътски“ аргументи. Това 

означава, че те не прибягват само до наблюдаваните методи, които са постижими от 

науката, а те са ограничени до физическия свят и петте сетива. Също така 

милитаристичният език, използван от апостол Павел, разкрива, че основно 

предизвикателство пред знанието са псевдо-познанието и измамата. „Крепостите“, 

                                                           
47 Считам, че препратки към психологията като дисциплина, за която може да се твърди, че изследва 

темата, са неуместни. Психологията се явява един от най-безпардонните и директни конкуренти на 

богословието и практичното душегрижителство. Отлични трактовки на тази тема дават американските 

психолози Мери фон Лиуен и Пол Виц. (Вж. Mary S. Van Leeuwen. The Sorcerer's Apprentice: A Christian 

Looks at The Changing Face of Psychology. InterVarsity, 1982. Вж. също: Paul C. Vitz. Psychology as 

Religion: The Cult of Self-Worship. Eerdmans, 1995.) 
48 1 Коринтяни 13. 
49 Колосяни 2:1-3. 
50 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT). 
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които трябва да бъдат „унищожени“ в тази „война“, според апостола са мисловни 

модели, предразсъдъчно мислене, концептуални конструкции, които носят белега на 

отношение на неверие към истината на Евангелието и личността и божествеността на 

Исус Христос. 

Още по-категоричен е аргументът на апостол Павел в Първото писмо до коринтяните, 

описващ научните и философски занимания, които не признават Бога и Исус Христос. 

Апостоълт ги описва като безсмислени, глупави и неуспешни: 

Библейският възглед е, че всяко знание е достъпно в Исус Христос, и то чрез Божията 

благодат, тоест независимо от човешката намеса и усилия (Римляни 

5:15). Есхатологичната надежда или обещанието за последните времена е очакването на 

пълната реализация на спасението чрез Христос; то е и пълнотота на бъдещото 

откровение, пълното разкриване на Исус Христос, в Когото ще изпълни тази надежда 

(Колосяни 1-3; 2 Солунци 4:13-17). Това не е обещание „само за християните“, тъй като 

много от опонентите на християнството се опитват да ограничат всеобхватната роля и 

значение на Христовото дело в историята. Великото поръчение, записано в 

Евангелията, е разпространението на добрата новина за Христовото учение и 

възкресение за всички народи (Матей 28:16-18). Така християнската мисия, 

проповядването и есхатологичната надежда за спасение са предназначени за целия 

свят, за цялата история и за всички времена. 

Есхатологии в сравнение и мисилогическата връзка 

Есхатологията е знанието за последните времена и във връзка с окончателното 

изпълнение на Божия план за спасение. 

Есхатологията се занимава с начина, по който Бог действа в света, за да изпълни 

плана на спасението. Пророците на Стария завет провъзгласиха Божиите 

изкупителни цели и подчертаха, че тези цели ще бъдат осъществени в някакъв 

момент в бъдещето чрез делото на Месията. Появата на Исус Спасител отбеляза 

нов етап в историята на спасението. В Новия Завет есхатологията и мисията са 

тясно свързани (вж. Мат. 28:18-20), защото мисията се занимава със 

свидетелството на Божието царство, чиято кулминация ще бъде всеобщото 

признание, че Исус Христос е Господ (Фил. 2:11). Следователно връзката между 

мисията и есхатологията е неразделна.51 

Есхатологичното виждане на вярата в Новия Завет е свързано с бъдещето на 

човечеството в индивидуални и общностни и глобални термини. Това е знание, 

получено от познаването на Бога и изучаването на Неговото откровение в Неговото 

Слово и в този свят. Библейската есхатология предвижда нова Земя и унищожаване на 

старата, но е надежда за бъдещето за тези, които търсят и познават Господа 

(Откровение 20-22). 

Есхатологичната визия на науката, от друга страна, до степента, в която тя се 

противопоставя на теологичното виждане, е по-малко надеждна и е по-зависима от 

конюнктурата и врменните доминиращи идеологии. Когато се смеси с политически 

                                                           
51 Ширмахер, Т. „Есхатология“ в Речник на теологията на мисията: Евангелски основи. Интер-Варсити 

Прес, САЩ/Англия, 2007 г., стр. 106. (T. Shirrmacher. “Eschatology” in Dictionary of Mission Theology: 

Evangelical Foundations. Inter-Varsity Press, USA/England, 2007, p. 106.) 
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идеологии и глупост, науката се превръща в ниско ниво на сциентизъм, насочено към 

идеологически завоевания.  

За пример взехме преекспонирането на проблема с глобалното затопляне.52 Идейната 

ревност на поддръжниците на тази теория има много прилики с комунистическата 

непримиримост за налагане на своята утопия на всички и с всички възможни 

средства.53 Нерядко политическите лидери използват безотговорно непроверена или 

непроверяема наука, за да подкрепят своята алармистка и идеологическа програма.54 

Невежеството потъпква всяка методология на реалната наука и изследвания. Незрели 

политически фигури доминират в заглавията на вестниците, като неотдавнашно 

новопристигналата в Конгреса на САЩ, която безразсъдно пророкува, че след 12 

години глобалното затопляне и промените в климата земята ще се разпадне и 

човешката история ще приключи трагично.55  

Този вид фалшиво политическо пророчество е не по-малко ирационално и има не по-

малко неблагоприятен ефект от фалшивите религиозни култове през цялата история, 

които са карали хората да изоставят семействата си и светските си задължения и да се 

събират и да гледат небето в очакване на края на света. В цитирания случай обаче 

есхатологичната безотговорност и ирационалност е добре подкрепена с политическа 

власт, а позоваването на „науката“ е подкрепящ фактор. 

Заключение 

Науката и вярата, съответно теологията, не са в конфликт. Способността за знание у 

човека не идва от еволюцията или от някаква способност човек да контролира живота 

си и сам да си придава качества. Тази способност идва от Твореца, по Чийто образ и 

подобие човекът е създаден. Науката противостои на богословието единствено и само 

ако светогледът и целта на учения са тези на отхвърлящия истината за Бога и за 

спасението човек. Ако бъдат приложени правилно, ученето и знанието не изключват 

вярата в Бога и есхатологичното очакване и надежда за спасение. 

Същевременно, ако науката се превърне в пленник на гордостта на човешкия естествен 

ум и на човешкото познание в естествения свят и петте сетива, което да се възприеме 

като крайно и достатъчно; ако целите ѝ включват отрицание на духовния свят, 

                                                           
52 Показателно за двойните стандарти на движението е проведеното в края на юли 2019 г. събиране в 

луксозен италиански курорт на елитни богаташи и холивудски звезди активисти, пристигнали с личните 

си самолети и суперяхти по покана на Гугъл да обсъждат „климатичните промени“ и мерки за „спасяване 

на майката-земя“.  
53 Бизнес ежедневник на инвеститора. Изненадващо ново откритие може да унищожи всички 

апокалиптични прогнози на глобалното затопляне. В Интернет: 

https://www.investors.com/politics/editorials/global-warming-computer-model-nitrogen-rocks/. (Investor’s 

Business Daily. A Startling New Discovery Could Destroy All Those Global Warming Doomsday Forecasts 

 https://www.investors.com/politics/editorials/global-warming-computer-model-nitrogen-rocks/ 
54 Блейкмор, Е. Ужасяващият нов доклад за изменението на климата има една сребърна подплата. В 

„Популярна наука“. 15 октомври 2018 г.  https://www.popsci.com/climate-change-report-hope/ Последен 

достъп: 29 юли 2019 г. (Erin Blakemore. The Terrifying New Climate Change Report Has One Silver Lining: 

There is still time to push for a better future. In Popular Science. October 15, 2018. 

https://www.popsci.com/climate-change-report-hope/, Last access: July 29, 2019). 
55 Боудън, Дж. Александрия Окасио-Кортез: „Светът ще свърши след 12 години“, ако на климатичната 

промяна не се обърне внимание. https://thehill.com/policy/energy-environment/426353-ocasio-cortez-the-

world-will-end-in-12-years-if-we-dont-address. Последен достъп: 29 юли 2019 г. ( John Bowden. Ocasio-

Cortez: 'World will end in 12 years' if climate change not addressed. The Hill. Jan 22, 2019. Last access: July 29, 

2019). 

 

https://www.investors.com/politics/editorials/global-warming-computer-model-nitrogen-rocks/
https://www.investors.com/politics/editorials/global-warming-computer-model-nitrogen-rocks/
https://www.popsci.com/climate-change-report-hope/
https://www.popsci.com/authors/erin-blakemore
https://www.popsci.com/climate-change-report-hope/
https://thehill.com/policy/energy-environment/426353-ocasio-cortez-the-world-will-end-in-12-years-if-we-dont-address
https://thehill.com/policy/energy-environment/426353-ocasio-cortez-the-world-will-end-in-12-years-if-we-dont-address
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духовния живот и тяхното съществуване, то естествено научното усилие ще се 

превърне в идеологическо оръдие за борба с вярата и Истината, разкрита пред 

човечеството от Бога. 

Науката не предлага есхатологична и сотериологична надежда, тоест надежда за 

спасение и оптимистичен поглед към бъдещето и последните времена. Науката обаче 

не трябва да отрича съществуването на такава надежда и знание за нея, разкрити чрез 

библейската теология. 

За да остане „научна“ и неутрална, науката, дефинирана като знание, придобито по 

отношение на функциите на човека и света, може да не участва в богословски оценки. 

Това обаче изглежда невъзможно, когато процесът на изучаване на света е предмет на 

политическа или религиозна идеология. Така науката, губейки неутралитет, ще загуби 

авторитета си да изследва фактите за общото благо.  

От друга страна, християнската вяра може да се стреми към невидимото, духовно и 

вечното и твърди, че се стреми. Тези твърдения не са отделени от ежедневието и 

практичността. Независимо от най-напредналите постижения на науката, теологията ще 

остане превъзходно знание и откровение, което ще даде отговори на моралните дилеми 

на човека – нещо, което науката никога не може да постигне, освен ако, разбира се, не е 

облечена с мироглед и идеология.   

Ако такъв мироглед е приведен в съответствие с откровението и истината на Библията, 

науката ще служи на човечеството. Ако тя се възприеме и използва като средство за 

прокарване на система за мироглед или идеология, която отрича библейските истини, 

науката ще остане, както е правела много пъти в историята и съвременността, грешна 

надежда за бъдещето на човека без надеждата за истинско спасение. 

 

/// 
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Богословие на мисията на Църквата в светлината на 

квантовата механика 

 

Валентин Кожухаров 

 

 
 

 

Уводни думи 

 

транно нещо е богословието, ще каже някой: като „наука за Бога“ и „изследване 

на Бога“, каквото е значението на думата „богословие“, то се опитва по 

рационален начин да представи на човешкия ум нещо, което е ирационално и 

необхватно; нито човекът, нито цялото творение може да разбере Бога или да има 

каквото и да е понятие за Онзи, Който е създал всемира, защото Творецът е преди 

творението и, както при раждането си детето не може да познае онзи, който го е родил, 

така и творението не може да познае Онзи, който го е сътворил. И въпреки това в своя 

промисъл Бог е дал на човека (единствено само на него и на никого другиго в цялото 

творение!) способността да Го търси и да иска да Го познае. Надарявайки ни с 

безсмъртна душа, притежаваща разум, чувство и воля, Бог всъщност ни дава не само 

възможността да Го познаем, но ни и наставлява в истината, като ни посочва, че 

човекът трябва да познае истинския Бог, а не някакви други богове или идоли: „Син 

Божий дойде и ни даде светлина и разум да познаем истинския Бог“ (1 Йн. 5:20). Сетне 

евангелистът продължава, посочвайки ни кой е истинският Бог: „Ние пребъдваме в 

истинския Бог – Неговия Син Исус Христос. Той е истински Бог и живот вечен“ (пак 

там). 

 

В своето откровение към човеците Бог ни открива каква е Неговата мисия при 

сътворяването на света и човека и каква е мисията на онези, които са Негови 

последователи: „Не дойдох да съдя света, а да спася света“ (Йн. 12:47), и „Идете, 

научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа и 

като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал“ (Мт. 28:19-20). С други думи, 

Божията мисия и мисията на Неговите следовници има една цел – спасението: Бог 

желае да избави от покварата целия свят и да го върне към неговата изначална чистота 

и непорочност, а човекът осъществява Божията мисия и призовава човеците към 

обръщане към истинския Бог и спасение на душата. Мисията на събранието на 

вярващите в Христос – Църквата – се разглежда в светлината на Божието Откровение и 

Божията цел за света. Но каква е връзката на науките с мисията на Църквата? Ако за 

такива науки, като история, литература и поезия, медицина, психология, археология и 

т.н., връзка може да бъде открита, то какво общо може да има между физиката (в 

конкретния случай на тази статия – квантовата механика като раздел на теоретичната 

физика) и мисията на Църквата? На пръв поглед нищо общо не може да бъде 

изнамерено между изследванията на физическия свят и спасението на света и на човека. 

 

Разумът обаче ни е даден, за да търсим и познаваме Бога и чрез науките, защото и те са 

от Бога: човек не би могъл да изследва законите на природата и на обществата, ако Бог 

С 
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не би му дал тази способност и не би му открил тези закони. За всяко историческо 

време на човечеството Бог му открива едни или други истини за света: в едно време Бог 

позволи на човека да открие огъня, в друго време – колелото, в трето време – силата на 

парата, по-нататък – силата на атомното ядро, още по-нататък – изследванията на 

елементарните частици и на вълните, от тези проучвания ще се появят и изследванията 

на квантовата механика. С други думи, Бог ни открива природните закони и ни дава 

възможност да изследваме света около себе си, та чрез тях да получим още по-пълно 

познание за Онзи, Който е Източникът и на света, и на законите, на които светът се 

подчинява. По този начин можем да стигнем до извода, че както науките като цяло, 

така и квантовата механика в частност с нещо ни посочва пътя към Бога и ни дава 

някакво познание за самия Него и за света, който Той е сътворил. 

 

Божията мисия и мисията на Църквата 

 

Преди да наченем разсъжденията си за мисията на Църквата и връзката ѝ с 

изследванията на физиката и на квантовата механика, трябва да направим две 

предварителни бележки: първо, настоящото изложение представлява богословско 

разсъждение по въпросите на християнската вяра (и по-специално на мисията на 

Църквата), което не е необходимо задължително да отразява практическото 

изповядване на вярата,1 и второ, разсъждението за мисията на Църквата не може да 

бъде отделено от разсъждението за Бога, Който е изворът на всяка мисия – на всеки 

Негов акт по отношение на творението, което Той е създал. Ето защо въпросът за 

мисията на Църквата неизбежно се свързва с Божията мисия, с Missio Dei. 

 

Поради това тук разглеждаме два главни въпроса: кой е Бог и какво е мисията на 

Църквата от гледна точка на богословието, на науката за Бога, която разсъждава за 

Божията мисия като извор на всеки творчески и на всеки спасителен акт в този свят; 

известно е, че една от главните цели на мисията на Църквата е разпространението на 

евангелието „до край земя“, тъй че човеците да познаят Истината, да я приемат и като я 

последват, да станат участници в даруваното от Христа спасение. 

 

Кой е Бог? Като богослови ние разсъждаваме за Бога, като Го описваме с редица 

атрибути, които ни дават някакво приблизително познание за Него (при положение че 

Бог не може да бъде напълно познат от човеците). Ние разсъждаваме за Бога като 

притежаващ следните атрибути (качества, аспекти): 

- самозараждане 

- вечност 

- благост (доброта) 

- святост 

- иманентност 

- трансцедентност 

- неизменяемост 

- непознаваемост 

- безтелесност (Бог е Дух) 

                                                           
1 Например в практическия си църковен живот вярващите най-често не разсъждават за християнската 

истина, че Бог е Пресвета Троица – три Лица, но един Бог; християните от първите векове дори не са 

знаели за тази истина и не са възприемали Бога като Троичен и въпреки това техният живот в Христа не е 

бил по-малоценен от този на онези вярващи, които по-късно през вековете са узнали тази истина. 
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- безкрайност 

- вездесъщие 

- всезнание 

- единство 

- простота 

- владичество (върховновластие) 

 

Ние още разсъждаваме за Бога и чрез следните качества (аспекти): 

- нестрадаемост (невъзможност за страдание) 

- непогрешимост 

- любов 

- мисия2  

- тайна (тайнство) 

- промислителност (грижа за творението) 

- праведност. 

 

С други думи, Бог е Нещото, което ние се опитваме да опишем, но което не може да 

бъде адекватно описано, тъй като творението не може да познава напълно Твореца. От 

тази гледна точка разсъждаваме и за мисията на Църквата като изява на мисията на 

Бога в света (в творението). 

 

Какво е мисията на Църквата? Отговорът на този въпрос като че ли е лесен, особено 

като помним Великата заръка, заповядана ни от Христос в евангелието, „Идете, научете 

всички народи…“ (вж. цитата по-горе) – църковната мисия е преди всичко 

разпространение на евангелието (на вярата в Христа) „до край земя“, тъй че хората да 

познаят истинския Бог в лицето на Христос и на Пресветата Троица и да Го последват, 

като така станат участници в спасителната Му мисия в света. Затова през всичките 

векове на християнството вярващите са били убедени, че мисията на Църквата е: 

- преодоляване на заблудите на другите религии и научаване на хората на истинската 

вяра; 

- дейност по обръщане на невярващите към Христа; 

- разпространение на вярата в целия свят; 

- установяване на Божието Царство; 

- благотворителна дейност, подпомагаща приемането на вярата; 

- и т.н. 

 

Ето защо християнството предприема „кръстоносни походи“, различни църковни 

общности организират многобройни мисионерски дейности в най-различни части на 

света, църковни общини предприемат обширна църковна благотворителна дейност с 

цел да подпомогнат онеправданите също да познаят Бога и да повярват в Христа. Какво 

да кажем обаче за следните твърдения на богослови: „Божията мисия не е състезание с 

другите религии, не е дейност по обръщане на човеците, не е разпространение на 

вярата, не е построяване на Божието царство, нито е някаква социална, икономическа 

или политическа дейност [на Църквата в света]“,3 „Църквата не е деятелят на мисията, 

                                                           
2 Не всяко християнско богословие определя мисията като атрибут на Бога, но съществуват и такива 

съждения за Божиите качества, срв. Aagaard Anna-Marie, “Trends in Missiological Thinking During the 

Sixties, in: International Review of Mission, vol 62, 1973 (pp. 8-25), pр. 11-15. 
3 Bosch David J., Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. NY, Maryknoll: Orbis Books, 

1999, p. 519. 
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тя е само инструмент на Божията мисия“,4 „Не Църквата има за своя мисия в света 

спасението на човеците, а мисията на Отца, Сина и Св. Дух е тази, която обхваща 

църковната мисия“,5 „Мисията не може да бъде наша – тя е само Божия“,6 „Автор на 

мисията може да бъде само Бог, а не Църквата или някаква човешка организация“.7 

 

За вярващите тези твърдения на богослови биха прозвучали твърде неестествено и те 

трудно биха ги приели, защото Църквата ни учи, че ние, вярващите, сме носители на 

мисията, чрез нас (чрез отделните църковни общини) мисията на Църквата се 

осъществява в света. Това е така, защото ние разсъждаваме за мисията на Църквата 

като наше познание за Бога и за мисията, това познание всъщност е само 

приблизително и несигурно знание, каквото е познанието ни и за Бога – и за Него ние 

разсъждаваме (богословстваме) чрез човешки понятия, които само приблизително ни 

описват кой е Бог. И тук идваме до разсъжденията за Бога и за това каква е Неговата, а 

не нашата мисия в света; т.е. стигаме до разбирането за мисията на Бога, Missio Dei. 

 

Като вечен, свят, непознаваем, неизменяем, вездесъщ, всезнаещ и т.н., Бог действа в 

света (т.е. осъществява Своята мисия) независимо от нас, човеците, и независимо от 

творението, което Той е създал. Тази Божия мисия е насочена към света и светът може 

да отговори на Божия подтик (импулс) за мисия, а може и да не отговори. По подобен 

начин отделните църковни общини или отговарят на Божия призив („идете, научете 

всички народи…“), или не отговарят. И практиката показва, че малко са църквите и 

вярващите, които следват този призив. Защо това е така? Нали Бог призовава всички 

нас? Нали Бог еднакво обича цялото творение, всички човеци и всички вярващи, и Той 

би очаквал чедата еднакво да отговорят на Бащината любов.? Ние обаче не отговаряме, 

или в най-добрия случай организираме благотворителни дейности, заблуждавайки се, 

че осъществяваме Божията мисия и разпространяваме евангелието сред невярващите? 

 

И така, мисията на Църквата всъщност е изпълнение на Божията мисия, ако вярващите 

в Христос отговарят на Неговия призив: заръката е дадена и от нас се иска (заповядва 

ни се!) да я изпълним. От тази гледна точка църковната мисия е отговор на заповедта, 

дадена в Благовестието; една бащина заръка и една заповед затова се дават, за да бъдат 

изпълнени. Само доколкото следваме заръката и заповедта, дотолкова оставаме 

съединени с Бога и връзката между Него и вярващите, които изпълняват волята Му, не 

се прекъсва; нещо повече – тя остава постоянна и се поддържа чрез непрекъснатия 

отговор, който те дават на всяка Божия „мисионерска задача“, отправена към тях: 

вършете това и не вършете онова, вярвайте в това и не вярвайте в онова, следвайте това 

и избягвайте онова, и т.н. Престанем ли да отговаряме на Божия призив, значи сме 

разкъсали връзката с Извора и Началото на всяка мисия в света – на целта за спасение 

на целия свят. 

 

 

 

                                                           
4 Aagaard Anna-Marie, “Trends in Missiological Thinking During the Sixties, in: International Review of 

Mission, vol 62, 1973 (pp. 8-25), p. 13. 
5 Moltmann Jürgen, The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Messianic Ecclesiology, London: 

SCM Press, 1977, рр. 92-93. 
6 Wright Christopher J. H. The mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative. Downers Grove, Illinois: 

InterVarsity Press, 2006, p. 62. 
7 Kozhuharov Valentin. Child, Church, Mission: Inter-Christian Perspectives. London: WTL Publications, 2016, 

p. 89. 
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Богословие на мисията на Църквата в светлината на квантовата механика 

 

Разбирането на квантовата механика за „сплетените състояния“ на частиците8 насочва 

към мисълта, че в света (във вселената или във вселените, както физиците се изразяват) 

съществува някаква „свързаност“ или връзка между отделни системи. Макар 

квантовата механика да разглежда и да доказва тази „сплетеност“ преди всичко на 

елементарните частици, в по-широк план свързаността между различни системи и 

обекти, включително между Бога и света, може да се разглежда като природен закон (а 

в богословието – като Божие установление). Независимо от това, че нямаме 

възможност да докажем този „закон на свързаността“,9 дори само да се обърнем към 

земната ни действителност, то можем да видим „свързаност“ или „сплетеност“ между 

отделните биологични системи и животински и растителни видове.10 Вече сме 

свидетели на факта, че унищожаването на цели видове от лицето на земята наруши 

жизнения баланс на някои видове, когато сред тях бе прекъсната хранителната верига 

или бе унищожена средата, която им дава живот. 

 

Богословието също разглежда „свързаността“ на целия човешки род – от Адам и Ева до 

днес и до края на света. Днешната „сплетеност“ на човеците ни заставя да приемем 

факта (факт за християните), че изборът на двамата мъже – на двамата Адама – 

неминуемо засяга („сплита“) цялото човечество: първият Адам съгреши и след него ние 

всички съгрешаваме; вторият Адам умря и чрез Него ние сме живи; грехът на първия 

Адам ни „свърза“ в осъждане, пълното смирение (послушание чак до смърт) на втория 

Адам ни „свърза“ в оправдание (срв. Рим. 5:15-19).11 

 

Разсъждавайки за мисията на Бога в сътворения от Него свят, богословието (особено 

източното) разглежда отношенията между трите Лица на Троицата като отношения на 

перихорезис – разглеждано от Великите кападокийци като „взаимно присъствие, 

взаимен живот“ на трите Лица – които са отношения и на Троицата към творението.12 

                                                           
8 Най-общо казано (при това дилетантски изразено от човек, стоящ далеч от физиката), „сплетените 

състояния“ на частиците се наблюдават при измерване на една квантова система (най-често 

експериментите се провеждат върху поляризацията на фотони): в момента на измерването на една 

подчаст от тази система (напр. на една елементарна частица от дадена система) настъпва колапс на 

вълновата функция на тази подсистема, при което обаче се проявява парадоксът, че „новината“ за 

измерването се разпространява мигновено до другата подчаст на същата квантова система, а тази подчаст 

може да се намира на огромно разстояние от първата. По този начин мигновеното разпространение на 

„новината“ привидно противоречи на специалната теория на относителността (в съответствие с нея, 

информацията не може да бъде пренасяна със скорост, по-голяма от скоростта на светлината, без да се 

наруши причинността; приема се, че всяка теория, която нарушава причинността, би била вътрешно 

противоречива). 
9 Както и „сплетените състояния“ не могат експериментално и практически да се докажат, а се 

разглеждат само от гледна точка на различни математически модели и от теорията на вероятностите (вж. 

по-нататък в изложението). 
10 За задължителните връзки между физическия и биологическия свят говорят множество учени, от 

гледна точка на богословието за тях конкретно споменава Джон Полкинхорн, срв. John Polkinghorne, 

Nicholas Beale. Questions of Truth: Fifty-one Responses to Questions about God, Science, and Belief. 

Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press 2009, р. 90. 
11 Вж. също така статията на Шейн Лупър в „Християнството днес“, Shayne Looper, A Theology Lesson 

from Quantum Physics. What beaming a proton to space has to do with salvation (October 18, 2017), цитирана 

по електронното издание на списанието: https://www.christianitytoday.com/ct/2017/october-web-

only/theology-lesson-quantum-physics-star-trek.html. 
12 Отношенията между трите Лица на Пресвета Троица като перихорезис могат да се разглеждат и от 

гледна точка на квантовото сплитане, срв. например Ernest L. Simmons. The Entangled Trinity: Quantum 

https://www.christianitytoday.com/ct/2017/october-web-only/theology-lesson-quantum-physics-star-trek.html
https://www.christianitytoday.com/ct/2017/october-web-only/theology-lesson-quantum-physics-star-trek.html
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Мисията на Бога, макар и не визираща конкретно човеците, всъщност „сплита“ 

човеците с Божието намерение светът да Го познае и да се спаси от греха, преходното и 

тлението. Отношенията между трите Лица на Троицата могат да се разгледат и в 

светлината на квантовата механика, която някои физици определят като „квантова 

механика на отношенията“,13 като Бог в трите си Лица едновременно действа в света 

като иманентна и като икономическа Троица и така се поддържа непрекъсната връзка 

между Бога и света; необходима (т.е. задължителна, неизменна) връзка в тези 

отношения представлява също така Боговъплъщението и освещаването на човеците.14 

 

„Квантовото“ разбиране на мисията на Църквата може да се схване като „сплитане“ на 

човеците с Троичния Бог, Който, като ни е заповядал да отидем и да проповядваме 

евангелието на всички твари, очаква изпълнение на тази заповед и така „сплитането“ 

възстановява баланса в битието, като чрез него се изпълнява Божията воля за 

творението – то да бъде възстановено в предишната му чистота и непорочност, каквото 

е било създадено „отначало“, както книга Битие ни говори.15 Като отговаряме на Божия 

призив за мисия, ние оставаме свързани с Бога и Неговата любов,16 като не отговаряме 

на призива, ние прекъсваме тази благословена връзка и чрез волята си като че 

нарушаваме баланса в творението според както Бог го е създал. 

 

По този начин Божията мисия, Missio Dei, от абстракция за човеците се превръща в 

конкретна наредба (закон) за тях, която обаче не е еднопосочна и детерминирана17, а е 

резултат от степента на „свързаност“ между Бога и човеците при изпълнението на 

Неговата воля. Отделните църковни общини осъществяват мисията на Църквата не 

толкова като собствена инициатива или дейност (макар и основана на евангелските 

заповеди), а като „отговор“ или „свързаност“ с Божественото намерение и промисъл за 

света. Не е толкова важно дали ние като човеци признаваме богословското виждане, че 

„Божието изкупително действие предшества Църквата“,18 по-важно е дали чрез 

изпълнението на Божията воля ние оставаме свързани с Бога или пък отстъпваме от 

Него и пренебрегваме призива.  

 

                                                           
Physics and Theology. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014, p. 4, който разглежда Троичния перихорезис 

като „сплитане“, според както квантовата механика го разбира. 
13 Срв. Bitbol, Michel. An analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen correlations in terms of events, Physics 

Letters 96A, 1983, p. 67. 
14 Тези отношения са описани по-подробно у Симънс, срв. Ernest L. Simmons. The Entangled Trinity: 

Quantum Physics and Theology. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014, pр. 4-5. 
15 Може би тъкмо такова разбиране за Великия Божи призив и дейността по разпространение на 

евангелието до всички краища на света са дали основание на православното богословие да възкликне: 

„Църквата не е нищо друго освен мисия и тъкмо мисията е нейната същност и нейният живот“ (вж. 

Schmemann Alexander, For the Life of the World: Sacraments and Orthodoxy, Crest-wood, New York: St 

Vladimir’s Seminary Press, 1973, р. 107). 
16 Тази връзка между Божията любов към човека и света и мисията на Църквата, която вярващите са 

длъжни да осъществяват, може да се разглежда и като участие на човека в Божията любов, схващана като 

движение на Бога към света и към човека, който трябва да отговори на Неговата любов с взаимност. Ето 

какво пише един богослов: „Участието ни в мисията означава участие в Божията любов, която Бог излива 

над човеците, защото Бог не е нищо друго, освен непресъхващ извор на изливаща любов“, срв. Bosch 

David J. Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. New York, Maryknoll: Orbis Books, 

1999, p. 390. 
17 Както не е детерминирана и квантовата механика, според Копенхагенската интерпретация, която не 

предсказва резултата от измерванията и квантовото сплитане със сигурност. 
18 Tennent Timothy C. (2014), „Lausanne and Global Evangelicalism: Theological Distinctives and 

Missiological Impact“, in: Dahle Lars, Dahle Marguun and Jorgensen Knud (eds.), The Lausanne Movement: A 

Range of Perspectives, Oxford, UK: Regnum Books International, 2014 (pp. 45-60), р. 56. 
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Заключителни думи 

 

За разлика от постановките на квантовата механика, които са преди всичко 

математически, като описанието на микрочастиците е вероятностно и обикновено се 

правят прогнози с помощта на разпределение на вероятностите,19 то мисията на 

Църквата има конкретни определители и резултати: ако човеците я осъществяват, те не 

прекъсват живата връзка с Онзи, Който е изворът на всяка мисия в света. Вярата в 

Христа, вземането на своя кръст и следването Му неизбежно продължават и 

утвърждават тази връзка. Вярата и изпълнението на Божията воля еднозначно свързват 

човека с Бога, а отстъплението от Него и неизпълнението на волята Му еднозначно 

прекъсват тази „сплетеност“ между човеците и Бога. С други думи, в отношенията 

между Бога и хората не съществуват вероятности или прогнози: човек или продължава 

да греши и да се отдалечава от Бога, или пък изпълнява Неговите наредби и чрез 

подвизите на смирението, търпението, любовта, братството и т.н. той остава в 

неизменна връзка с Него. 

 

Както не е възможно за физиката да опише Божието намерение (както и въобще 

намерението като изява на човешкия дух), боравейки само с инструментите на 

физиката, така не е възможно и за богословието да опише различните физически 

феномени, свойства и характеристики, боравейки само с „инструментите“ на вярата и 

духовното. А това не е и необходимо: постиженията на науките и резултатите, до които 

те достигат, допълват познанието на вярващия, както и вярата в Бога допълва 

познанието на невярващите и на учените. Макар двете – науката и вярата – да достигат 

до различни изводи, всъщност между тях няма противоречие, тъй като всяка от тях 

допълва човешкото познание, като придава знания и опит на човека – всяка в своята 

област, без да се намесват в неприсъщи на тях области или пък да смесват едното 

(научното) познание с другото – това е познанието на опита и на сърцето. Мисията на 

Църквата е отговор на човешкото сърце на Божия призив, и този отговор намира проява 

в неизмерими за физиката величини, такива като любов, преданост, вяра, послушание, 

воля, и т.н. Макар и да съществуват опити във физиката за описание на тези величини, 

които християнството счита за духовни, а не физически, мнението ни е, че 

разсъжденията за физическото и за духовното си остават всяко в своята присъща 

област: първото – в областта на физиката и другите природни науки, а второто – в 

областта на богословието и на вярата. 

 

По-нататъшните открития в областта на квантовата механика (която прави опити от 

теоретична наука да се превърне в практическа наука) може да допълнят разбирането 

на вярващите за Бога като неизменната Връзка с човека, който Го търси и неотклонно 

Го следва, а по-нататъшните изследвания в областта на богословието може да допълнят 

разбирането на квантовата механика за физическия и биологическия свят, като от 

строго математическа и вероятностна наука тя достигне до познанието, че 

„сплетеността“ на отделните системи и видове не е „преплитане“ (сплитане, връзка) 

само по себе си, а е израз на Божията загриженост за света и за човека – израз на 

Божията мисия, която Църквата е призвана да осъществява. 

 

/// 

                                                           
19 Срв. Greenstein, George, Zajonc, Arthur. The Quantum Challenge: Modern Research on the Foundations of 

Quantum Mechanics, Second edition. Jones and Bartlett Publishers, Inc, 2006, р. 215. 
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Динамика във взаимовръзките наука–религия: 

практически, социални и политически последствия 

 

Атанас Терзийски, Николай Кочев, Стоян Тенев 

 

 
 

 

Въведение    

 

стествените науки изучават и формулират причинно-следствени връзки между 

природните обекти, като целят да открият естеството, логиката и дизайна, скрити 

зад всекидневно наблюдаваните феномени, разглеждани в рамките на 

хоризонтални взаимоотношения от вида: „природа–природа“ и „човек–природа“. 

Теологията от друга страна е фокусирана главно в изучаването на атрибутите и 

проявленията (енергиите) на Бога, а така също и във вертикалните взаимоотношения от 

вида „Бог–човек“. И естествените науки, и теологията могат да се разглеждат като 

инструменти за разбиране на живота и света около нас, съответно от две различни 

перспективи: хоризонтална, или естествена (чрез експеримент), и вертикална, или 

свръхестествена (чрез вяра). В качеството си на такива инструменти и двата вида науки 

разкриват божествената природа на Твореца. В парадигмата „Творец–творение“, 

теологията също има досег и взаимодействие с хоризонталните взаимоотношения, 

включително и важните взаимоотношения от вида „човек–човек“, обект на изучаване и 

от социалните науки.  

 

Взаимовръзките между наука и религия и областите на тяхното взаимодействие са 

широки. Те могат да се разглеждат в различни плоскости и имат последствия в много 

области от човешкото битие. В този смисъл, анализът на такива взаимодействия е 

предизвикателство. Ще разгледаме някои от аспектите на взаимодействията „наука–

религия“ от гледна точка на опита ни в областта на природните науки въз основа на 

християнската теологична рамка, култура и традиции. Ще се опитаме да свържем някои 

от основополагащите принципи на науката и теологията и да покажем библейските 

корени на научния метод. През човешката история и науката, и теологията са били 

обекти на постоянни атаки. Когато някоя от тези области се отдалечи от истинската си 

основа, се наблюдават аномалии и злоупотреби, които погрешно се представят като 

конфликти между наука и теология. Ще разгледаме тези аномалии в контекста на 

съвременната глобализация, социални и политически активности, като се опитаме да 

покажем, че християнската вяра и научният метод помагат за откриването на човешката 

идентичност и пълния човешки потенциал. От друга страна, аномалиите в науката, при 

които тя се третира фанатично като религиозен идол, насърчават дефинирането на 

фалшива човешка идентичност, идолизиране на човешките способности и водят до 

големи изкривявания в личностен, социален и политически аспект. 

 

Научен метод 

 

Научният метод може да се разглежда като инструмент за познаване на творението и 

скритите в него закони на Създателя. Използването и адекватното прилагане на този 

инструмент не изисква непременно богословски познания, което го прави широко 

Е 
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приложим в днешно време. В същността си научният метод1 е емпиричен или всички 

изказани твърдения следва да се потвърждават от експеримента. Адекватното 

прилагане на научния метод насърчава наблюдение, изказване на хипотеза, създаване 

на теория, но също и здравословен скептицизъм и съмнение. Експериментът включва в 

себе си надлежно описание, така щото той да бъде повторим независимо, в друго време, 

на друго място и от друг колектив. Задълбоченият експериментален анализ и 

интерпретация може да доведе до създаване на правило, закон или теория, чрез която 

могат да се предсказват следващи събития. Като особено ценно в научния метод се 

счита установяването на устойчиви причинно-следствени връзки между факти, събития 

и феномени. Ние считаме, че експериментът е единствената легитимна дейност, която 

може да валидира научните твърдения. Към всяка една научна теза, която не е 

еднозначно подкрепена с повторяем експеримент, следва да се приложи безпощадно 

принципът за скептицизъм и съмнение, а не да се приема на вяра. От друга страна 

съзнаваме, че в рамките на един живот, човек не може да провери и потвърди всички 

изказани тези преди него и в този смисъл трябва да се прилага и доверие в някаква 

степен. 

 

Днес пред изследователите обаче се поставят твърде комплексни въпроси, което 

неимоверно усложнява или прави невъзможно провеждането на обективен 

експеримент. Ние считаме, че прилагането на истинския научен метод е под опасност 

при изследвания както на малка скала (микро и нано) ниво, така и на голяма скала 

(космология), когато обект на изследване са животът, обществото, историята, 

икономиката, правото и т.н. или при изследвания върху отдавна изминали събития или 

прогнози за бъдещето. 

 

Обхват и цели на теологията  

 

Теологията се фокусира върху изучаването на атрибутите и проявленията (енергиите) 

на Бога, а също и върху вертикалните взаимоотношения от вида „Бог–човек“. Основата 

на теологията и религиозните активности е вярата в Бога и Светото писание. В 

парадигмата на теологията също има „експериментална“ част, подобно на научния 

подход, която се осъществява чрез лични или общностни преживявания с Бога и 

валидиране на достоверността на Писанията и преданията лично за даден човек или 

група хора, чрез прозрения, откровения, свръхестествени преживявания, чудеса и 

други. Систематичното богословско изследване е базирано на апофатичен, катафатичен 

и диалектически методи, които се прилагат в множество области на изследване. 

 

Елементи на научния метод могат да се видят в богословието, но фундаментът на 

теологията и религиозните активности е вярата в Бога и Неговите Божествени 

атрибути: абсолютност, трансцедентност, всемогъщество, мъдрост, справедливост и 

т.н. И това е аксиоматичната база за всички други практически активности. Именно тук 

е основната разлика между научния метод и теологията – главен елемент в научното 

изследване са съмнението и здравословният скептицизъм, които определят методите на 

изследване и областите на приложение на научния метод и теологията като доста 

различни.    

 

И естествените науки, и теологията могат да се разглеждат като инструменти за 

разбиране на живота и света около нас, съответно от две различни перспективи: 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
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хоризонтална, или естествена (чрез експеримент), и вертикална – свръхестествена (чрез 

вяра). В качеството си на такива инструменти и двата вида науки разкриват 

божествената природа на Твореца. В парадигмата „Творец–творение“, теологията също 

има досег и взаимодействие с хоризонталните взаимоотношения, включително и 

важните взаимоотношения от вида „човек–човек“ (обект на изучаване и от социалните 

науки).   

 

Основна теза:  

 

Сблъсъкът между наука и теология е изкуствено създаден и се поражда от различни 

фактори: 

 

- гордостта на хората, силно изразена при учените;  

- неосъзнаване или непризнаване на ограничеността на човешките научи активности; 

- изкривяване на научния метод и компенсиране с човешки усилия, фалшифициране на 

научния подход, идеологизация и политизиране на науката; 

- идолизиране на науката; 

- некоректно смесване на областите на изследване и методологиите на научния метод и 

теологията. 

 

Следващата диаграма илюстрира двете основни посоки в динамиката на 

взаимодействие между наука и теология. Диаграмата на фигура 1 отразява принципа 

„пътят надолу (смирението) е път нагоре“. 

 

 
Фигура 1. Диаграма на взаимодействие между наука и теология 

 

Смирението е основа за добрите практики, както за научния метод, прилаган в 

естествените науки, така и за теологията. Когато със смирение се отчитат 

ограниченията на съответните методологии и области на приложение, научният метод 

и теологията са в хармония, визуализирана като върха на триъгълника. Гордостта в 

науката и теологията се проявява като различни форми на изкривяване. Колкото по-

големи са изкривяванията (съответстващи на по-голяма гордост и заслепяване), толкова 

повече се спускаме надолу в триъгълника, като хармонията между наука и теология се 

нарушава и се наблюдават все по-големи противоречия и конфликти, които от своя 

страна водят до нежелани последствия в обществото.    

 

През човешката история и науката, и теологията са били обекти на постоянни атаки. 

Когато някоя от тези области се отдалечи от основополагащите принципи, се 
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наблюдават конфликти между тях. Ще считаме такива противопоставяния между наука 

и религия за „аномалии“ и злоупотреби и в двете области, които погрешно се 

представят като конфликти между наука и теология.  

Ще се опитаме да проследим генезиса на такива аномалии, като за целта преди това ще 

разгледаме библейската основа на научния подход.  

 

Библейски корени на научния подход 

 

Внушенията, че науката противоречи на Библията биха попречили на доста хора да 

видят, че научният метод има дълбоки библейски корени. За вярващите това не би било 

голяма изненада, тъй като е естествено Творецът да даде на човеците средства за 

изучаване на творението и е логично тези средства да имат библейска основа. Ще 

разгледаме накратко някои основополагащи библейски принципи за научния подход: 

 

1. Търсене на истината: Търсете и ще намерите… (Матей 7:7); 

 

2. Опит (експеримент): Опитайте и вижте, че Бог е благ (Псалми 34:8); 

 

3. Скептицизъм и съмнение: Всеки човек да бъде обявен за неверен (Римляни 3:4); Ние в 

много неща грешим… (Яков 3:2); 

 

Изключително важно е да има здравословен скептицизъм и съмнение във всеки 

резултат, който трябва да се провери безкомпромисно, да се потвърди независимо и да 

се възпроизвежда периодично. Според Библията, всеки човек е грешен. И на гръцки, и 

на еврейски, думата „грях“ означава да „пропуснеш целта“. В научния метод много 

лесно може да се „пропусне целта“, като се допуснат волни или неволни 

експериментални и фактологични грешки, пропуски, грешки в записването на данните, 

грешки в изчисленията, небрежност и т.н. Всеки един етап от цикъла „експеримент → 

данни → модел → предсказване → експеримент→ …“ се осъществява от човеци, които 

допускат грешки. 

 

4. Смирение: Отчасти знаем, отчасти пророкуваме ... сега виждаме нещата неясно 

(1 Коринтяни 13:9,12); 

 

Принципът на смирение произтича от човешката ограниченост. Всички активности в 

научния метод са частични и непълни. Научните теории и модели не трябва да се 

взимат за окончателни и абсолютни, напротив те винаги са частични. Това е много 

добре отразено от известната мисъл на статистика Джордж Бокс: „Всички модели са 

грешни, но някои са полезни“. 

 

5. Респект към творението: творението и делата на Бог са голяма тайна и е нужно с 

голям респект и уважение да се отнасяме към изследването на всяко творение 

(Еклисиаст 3:3, Псалм 139:14);  

 

6. Покаяние: в науката се учим от грешките си, като за целта трябва първо да ги 

признаем и след това да сменим посоката (на еврейски „покаяние“ означава „обръщане 

за посоката“, на гръцки – „промяна на ума“) (Притчи 12:1); 

7. Науката е призвание: Купувай истината и не я продавай, тоже и мъдростта, 

поуката и разума (Притчи 23:23). 
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Науката не се прави за пари, а напротив плаща се цена за нея. След като човек научи 

неща, те не трябва да се продават. Благословенията, дадени ни от Бог, се даряват. 

Изброените принципи демонстрират библейските корени на научния метод. Бихме 

могли да изведем доста повече библейски принципи за научния метод, но това не е 

целта на настоящата статия. 

 

Взаимовръзки наука–религия 

 

Взаимовръзката и хармонията между теология и наука е демонстрирана прекрасно в 

Посланието на апостол Павел към Римляните, глава 1, стихове 19 и 20: „Понеже това, 

което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже 

от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и 

божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават 

без извинение“. 

 

Научният метод в този контекст може да се разглежда като един от инструментите на 

катафатичния подход в теологията. Чрез енергиите (действията) на Бога, изявени в 

Божието творение, се разкриват истини за характера и атрибутите на Бога.  

Напрежение между наука и теология може също да се появи от различните цели, 

мотивации и посоки на движение при провеждане на научното изследване. Ето два 

примера за различни мотивации:  

 

- за учения е важно знанието, а за вярващия – личното общение и връзка с Бога. 

Библейският подход е, че в Бога (в Христос) са скрити всички съкровища на 

премъдростта и знанието (Колосяни 2:3) и имайки тази лична връзка с Бог, човек 

получава като следствие и всички други резултати, включително и тези, които науката 

би открила; 

 

- целта на науката се изкривява в това да се получи знание, което да донесе изгода на 

хората, а библейският подход е не само търсене на знание и изгода, но познаване на 

Твореца и вътрешна трансформация на човека. 

 

Изкривяване и аномалии в научния подход  

 

Ще разгледаме типични аномалии и изкривявания на научния метод в контекста на 

съвременната глобализация, социалните и политически активности. Аномалиите и 

изкривяванията в теологията не са предмет на настоящата статия.  

Опитали сме се да представим изкривяванията в научния метод чрез низходяща 

градация, водеща към все по-лоши последствия и по-големи сблъсъци с библейската 

теология: 

 

1. Култ към науката (scientism); 

 

2. Идеологическа и култова рамка да се следват само определени теории; 

 

3. Науката се натоварва да дава отговори на дълбоките екзистенциални въпроси на 

хората; 

 

4. Науката става „бог“; 
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5. Екзистенциална и онтологична неадекватност на научния метод; 

 

6. Все по-големи нива на високоумие и гордост, водещи до заслепяване и индуциране 

на по-големи изкривявания в науката. 

 

Култ към науката 

 

Сциентизмът (scientism) се дефинира като преувеличено доверие в ефективността на 

методите на науката, които се прилагат във всички области на човешкото познание 

(например философия, социални науки, хуманитаристика). В настоящата статия ще 

употребяваме фразата „култ към науката“ вместо транслитерацията „сциентизъм“. 

Чрез издигане на науката пред други начини на познание, култура или традиции се  

разширява неправомерно домейнът ѝ извън доказания апарат и обхват. Този процес се 

наблюдава като плавен преход от християнските традиции към научната революция от 

XVII век – движение за нова парадигма за достигане на познание чрез критично 

изследване на природата вместо анализ на древните писания. 

 

Рене Декарт заявява:2 „Чрез изучаване начина на работа на природата ние можем да 

станем нейни господари и да я владеем. По този начин човечеството би се справило с 

глада чрез иновации в земеделието, заличаване на болестите чрез медицински 

изследвания и цялостно подобряване на стандарта на живот чрез технологии и 

индустрия. Най-накрая науката би спасила човечеството от ненужното страдание и 

самоунищожителни тенденции.“ 

 

Култът към науката се интензифицира през периода на просвещението (XVIII  век), 

като се възлагат надежди, че науката може не само да подобри качеството на живот, но 

също да повиши и моралното извисяване. Някои френски учени считали, че науката е 

естественият заместител на религията. При „великата“ френска революция (XIX  век) 

се търси окончателното справяне с „проблема“. Тогава множество католически църкви 

се превръщат в „Храм на здравия разум“ (на френски: Temple de la Raison). 

 

Идеологизиране на науката 

 

Фигура 2 илюстрира процеса на идеологизиране на науката. Основният индуктивен 

цикъл, характерен за всеки експериментално базиран (емпиричен) научен метод, 

включва следните фази (отбелязани със синьо): експеримент/наблюдение, събиране на 

данни, създаване на теории и модели, прилагане на теориите и моделите за проверка на 

съществуващи хипотези или формулиране на нови хипотези. За автентичния научен 

метод е стимулиращо и полезно да се създават алтернативни, конкуриращи се теории (в 

дясно на фигурата).  

 

                                                           
2 Rene Descartes, Discourse on the Method, first published in 1637. 
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Фигура 2. Индуктивен цикъл на научния метод и идеологическо натоварване на 

науката 

 

Характерното за сциентизма е издигането в култ на точно определени теории. 

Идеологическа и култова рамка да се следват определени теории и модели на всяка 

цена води до фалшифициране на данни, притъпяване на съвестта на учения, корупция, 

съвременни политически игри и машинации. Фаворизирането на дадена теория 

безпощадно нарушава научния подход, така щото изследователите не могат да се 

отрекат, откажат, променят или тръгнат по друг път на разсъждения и създаване на 

друга теория. Всеки такъв опит би ги дискредитирал и гилдията незабавно ще ги 

заклейми като лаици. 

 

Друго голямо изкривяване, което се наблюдава, е вкарването на религиозна 

терминология в научното говорене. Например много обилно в речника на 

изследователите от НАСА се употребяват фрази от вида „ние вярваме, че …“. 

Коректните изрази от гледна точка на научния метод трябва да бъдат от вида: „ние 

предполагаме, че“, „от данните може да се предположи, че…“, „може да твърдим с 

голяма вероятност, че…“, „според модела, създаден от данните, може да направим 

извод, че…“. Това не е малка „неволна“ грешка на езика. Това е умишлено размиване 

на границите между наука и религия, което се осъществява интензивно през последния 

век и води все по-надолу в негативната спирала от изкривявания на научния метод. 

Едно практическо последствие за обществото е, че обикновеният гражданин, а дори и 

доста учени не правят разлика между сциентизъм (култ към науката) и научен метод. 

 

Натоварване на науката с непосилно бреме 

 

Следващото ниво на култа към науката е натоварване на науката с „бремето“ да даде 

отговори на дълбоки екзистенциални въпроси на човека: Кой съм аз? Какъв е смисълът 

на живота? Кой (що) е Бог? Въпреки своята полезност науката не е всемогъща. 

Всъщност често науката не може да отговори дори на съвсем прости въпроси. Такова 

натоварване не само е нечестно спрямо науката, но е изключително вредно и пагубно за 

автентичния научен метод. Това обременяване на науката може да се оприличи на опит 

да натоварим едно петгодишно дете с отговорността да носи стокилограмова торба 
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цимент – не само че детето няма да „свърши работата“, но това е нечестно, осакатяващо 

и дори може да е смъртоносно за детето.  

 

Сциентизмът се опитва да даде отговори на големите въпроси чрез идеологически 

натоварени „научни“ теории, като например: теория на еволюцията, мултивселена, 

паралелни светове и други. Отговорът на въпроса за човешката идентичност (кой съм 

аз?) се свежда до парадигма и фалшива идентичност от вида: човек е съвкупност от 

атоми, звезден прах и отпадъчен продукт на умрели звезди. На базата на тази 

парадигма обществата лесно се подхлъзват към цинизъм, жестокост и геноцид, които са 

санкционирани от високо държавническо ниво и са „научно“ подкрепени. Науката дава 

отговор и на въпроса „що е Бог?“ в пантеистичен смисъл. Много типични са 

изказванията на Карл Сейгън – водещият на известната поредица „Космос“:  

„Космосът е вътре в нас, ние сме направени от звездно вещество, ние – това е способът, 

с който Космосът познава себе си“ или „Космосът е всичко, което е било, е и някога ще 

бъде“.  

 

Натоварването на научния изказ с абсолютни изказвания, които служат като 

аксиоматична база за отговори на екзистенциални въпроси, е характерно за религията, а 

не за научния метод. Всъщност фалшивата идентичност, дадена от сциентизма, не е 

научен резултат, но по същество е религиозно убеждение, което се противопоставя на 

християнския мироглед, че цялото творение и човекът са създадени с цел, предузнание, 

предопределение, призоваване и прославяне. 

 

Както обектът на изследване, така и приложимостта на научния метод са ограничени. 

Чрез смирено разбиране границите на науката и поставянето ѝ в контекста на 

парадигмата Творец–творение, тя дава полезни директни или индиректни индикации и 

насоки за големите тайни на творението и вселената. От друга страна, когато науката е 

отделена от Божественото начало, тя е като сирак, отделен от баща си, и всички 

активности са екзистенциално и онтологически неадекватни, изкривява се мотивацията, 

науката се прави със сирашки манталитет, за да се „докажем кои сме“, осъществява се с 

болката от самотата и борбата за оцеляване, вместо да се наслаждаваме синовнически 

на Божието творение.  

 

Науката става „бог“ 

 

При следващото ниво на изкривяване науката и Бог си сменят местата. Науката става 

„бог“, а пък Бог се третира само като умствено-философско занимание за 

интелигенцията и учените философи. 

 

Библейската теология и християнският мироглед търсят отговорите на големите 

въпроси в Самия Бог – Бог е любов, Бог е светлина, Бог е Истина, Бог е Князът на мира. 

 

Науката се натоварва с непосилната задача и отговорност да даде отговори на големите 

въпроси. Както вече коментирахме, това е нечестно спрямо науката, но също е 

нечестно, заблуждаващо и подмолно и спрямо хората, които са „потребители“ на 

научните резултати, на които се дават фалшиви илюзии. Обещанията и фалшивите 

илюзии, че науката в близко или далечно бъдеще ще реши всички проблеми на хората 

(здравословни, социални, материални, екзистенциални, смъртта), е по същество една от 

големите фалшиви новини, които постоянно се тиражират в медиите през последните 

50 и повече години. В „научно“-популярните филми с елементи на футурология се 
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разглеждат теми, като прехвърляне на съзнание, криогенно замразяване, сливане на 

човек с машина и най-накрая – постигане на желаното от всички безсмъртие. Но 

„богът“, който ще реши този проблем, е науката. 

 

Екзистенциална и онтологична неадекватност 

 

Изкривяванията, породени от култа към науката, водят до екзистенциална и 

онтологична неадекватност. Както вече посочихме, дава се изкривена идентичност на 

човека, празнота и липса на смисъл, цинизъм, принизяване на човешката стойност 

(например съвкупност от атоми или продукт на случайни процеси в „еволюцията“) и 

т.н. извращения. На онтологично ниво култът към науката подменя дефиниции за 

основни понятия в битието и творението, които са били изучавани и дефинирани в 

продължение на хилядолетия в различни теологически и философски школи. Култът 

към науката дава изкривено обяснение за света около нас, нещастията и смъртта, като 

се отрича съществуването на грях, спасение, изкупление, възкресение и други 

фундаментални духовни понятия. Омаловажава се значението на понятия като вяра, 

надежда, любов, милост, саможертва, отговорност, свобода, за които се прави  опит да 

се предефинират в рационалната рамка, поставена от науката. Онтологичната 

неадекватност има директни негативни последици върху формирането на човешките 

мирогледи и законотворчеството. 

 

Индуциране на все повече гордост и заблуда 

 

Един от най-ефективните начини за прокарване на заблуда е чрез подмяна на 

термините, т.е. като се направи онтологичен „миш-маш“. Също така заблудата води до 

все по-големи нива на високоумие и гордост, на свой ред водещи до заслепяване и 

индуциращи по-големи изкривявания в науката. 

Гордостта и в двете направления (наука и теология) се проявява като отказ да се 

признае ограничеността на човешкия капацитет и води до големи аномалии и 

абсолютизирания от вида „науката е всичко“ или „нашите идеи за Бога са равносилни 

на Бога“. 

 

Аномалиите и изкривяванията в научния подход може да се каже, че се дължат не 

толкова на ограничеността на научния подход като такъв или на някакви присъщи 

недостатъци на подхода, но основно се дължат на грешната човешка природа, като 

постоянно се „пропуска целта“ на научния метод. В практически аспект това се 

проявява като нарушаване на показаните по-горе основни принципи на науката и 

пропускане или отричане на елементи от библейската основа на научния метод. Ще 

разгледаме някои типични примери, илюстриращи изкривяванията в научния подход и 

спускането по негативната спирала надолу. 

 

Примери за злоупотреби с научния метод 

 

Основен стълб в научния метод е данните да се представят такива каквито са, 

независимо дали от тях могат или не могат да се извлекат доказуеми тези. 

Изкушението, резултатите и изводите от емпиричните данни да се преувеличават, е 

голямо. Например некорелиращи параметри се интерпретират като слаба корелация, 

слабата корелация се представя за силна корелация, корелацията се представя за 

причинно-следствена връзка, причинно-следствената връзка се представя за устойчива 

причинно-следствена връзка – особено желан резултат в науката. При спускане по тази 
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плоскост може да се стигне до сценария от известния български филм „Кит“: уловената 

малка риба да се превърне на кит и да се създаде „Министерство на китовете“. 

Метафорично, „големите научни“ теории са като този кит, но проследим ли данните, 

стигаме до малката цаца.  

 

Правилният библейски ред е духовността да породи знание, образование и наука, който 

се вижда проявен в библейския начин на мислене. Още от древността науката и 

знанието са издигнати в култ чрез гръцкия начин на мислене. Впоследствие, през 

вековете този манталитет се пропива в образователните системи по целия свят. 

България не прави изключение. Пример за науката като идол може да се види и в текста 

на „Химна на българската просвета“,3 написан от Стоян Михайловски: „Напред! 

Науката е слънце, което във душите грей!“. Култът към науката в България придобива 

нови измерения по времето на тоталитарния комунистически режим. От 

гореспоменатия химн се премахват  всички стихове за Бога. Един характерен индикатор 

за фалшивото поклонение към наука и образование е използваната религиозна 

терминология. Като пример ще дадем текст от документалния филм за Пловдив,4 заснет 

през 1984 г. по поръчка на телевизия RAI: „Вярвам на един народ, който от векове е 

издигнал просветата в религия, училището в храм на тази религия, с една единствена 

икона – черната дъска, с един единствен светец – учителят, и се опитвам да задържа 

своята гордост…“.  

 

Реконструкция на миналото 

 

Научният метод работи ефективно на малка скала със силна емпирична база. При 

„големите“ теории за научна реконструкция (разгадаване) на миналото се нарушават 

принципите на научния метод, като се правят твърде много и твърде „удобни“ 

допускания, приемани на вяра за сметка на алтернативни теории и неудобни 

допускания. Колко „удобно“ е едно допускане се определя от идеологическата рамка и 

мирогледа, индуцирал дадена теория. В добавка се игнорират неудобни факти или са 

правят екстремални апроксимации в моделите. Примери за такива реконструкции на 

миналото са „теорията за големия взрив“ и „теория на еволюцията“. Според нас белег 

за качествено научно изследване е когато се разгледат достатъчно подробно и 

„неудобните“ допускания. 

 

 

Глобално затопляне 

 

Ключова тема в общественото говорене пред последните 20 години е глобалното 

затопляне на планетата. Въвлечени са утвърдени учени от цял свят, които обясняват, че 

чрез инструментариума на научния метод е безспорно доказуемо повишаването на 

средногодишните температури на планетата поради парников ефект, дължащ се на 

генерирането на свръхколичества въглероден диоксид от човешката дейност и 

натрупващ се в атмосферата.5,6 Всеки, който дръзне да се усъмни в тази теория, бива 

                                                           
3 Химн на българската просвета, Стоян Михайловски, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8

A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0. 
4 Пловдив 1984, документален филм, режисьор Людмил Стайков, 36:15, 

https://www.youtube.com/watch?v=hp9RTQpUVUo.   
5 Al Gore, An Inconvenient Truth, director Davis Guggenheim, 2006. 
6 Al Gore, An Inconvenient Sequel: Truth to Power, directors Bonni Cohen, Jon Shenk, 2017. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=hp9RTQpUVUo
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заклеймен като невеж, а ако е учен, на него се гледа подигравателно и е невъзможно да 

спечели проект или финансиране в изследване на конкурентна научна теория, 

оспорваща основната линия на общественото разбиране (науката вече е натоварена да 

„спаси света“ и не може да се допусне някой да пречи на „спасението“).7 Основните 

аспекти, с които широко популярната теория за глобално затопляне нарушава научния 

метод, са: (1) липса на обективност и повторимост на експеримента при отчитане на 

температурите, (2) статистическа обработка и сравнения с реконструирани температури 

за изминали периоди, (3) липса на задълбочено изследване на факторите, влияещи 

върху планетарните температури, (4) фаворизиране на само една единствена теория, 

която се толерира от най-високи властови нива и става невъзможно за учените, 

занимаващи се с глобалните процеси, да тръгнат по алтернативен, свободен 

изследователски път, (5) ако приемам, че теорията е вярна, нямаме никакво основание 

да считаме, че колекционирането на огромни финансови средства от населението и 

последващите климатични политики е научно решение за промяна на глобалния ход на 

температурите. Тук трябва да признаем, че ние, хората, нямаме контрол върху глобални 

събития, като бедствия, природни феномени на планетата или извън нея, които имат 

директно отношение към температури, въглеродни емисии и т.н., напълно независими 

от човешката дейност, (6) страхът от смъртоносното бъдеще, което ни вещаят 

„учените“,” е основна нишка в политическото говорене,5,6 но действително ли това е 

най-същественият екологичен проблем на хората. Ние считаме, че е погрешно да се 

говори за научен консенсус и съглашателство между „помазани“ учени, а трябва 

крайно критично да се подлага под съмнения всяка една научна теза или просто да 

остане една от многото философски теории, без обществено влияние. 

 

Теория на еволюцията 

 

Съвременната теория на еволюцията е идеологическо продължение на скромните 

наблюдения на Чарлз Дарвин, които той е описал през 1850 г. в труда си „Произход на 

видовете“. Според теория на еволюцията, благодарение на изменчивост, 

наследственост, съперничество и естествен подбор, действали в живота на организмите 

в продължение на милиони години, на земята са се образували всички познати ни днес 

видове. В своята същност теорията се противопоставя директно на божественото 

сътворение в пети и шести ден, записани в Библията – Битие, 1 глава. Тази теория 

грубо нарушава научния метод1 и търпи сериозна критика8,9 и от учени, които не 

поддържат божественото творение, но поради липса на алтернатива тя се предлага за 

задължително масово изучаване в образователните институции по света. 

 

Заключение 

 

Няма противоречие между автентичния научен метод и библейската теология. Науката 

е боговдъхновена човешка дейност за познаване и възхвала на Твореца. Конфликтът 

между наука и теология е изкуствено създаден и всъщност е конфликт между 

религиозния култ към науката, представен като наука и теологията. Този конфликт е 

следствие от грехопадението и отричане на библейската основа на науката. 

Разрешението на този конфликт може да се случи само чрез искрено смирение и 

покаяние от лъженауката, издигната като бог.  

Еремия 9:23-24:  

                                                           
7 Mick Curran, Marc Morano. Climate Hustle. Director Christopher Rogers 2017. 
8 Стейтъм, Д. Еволюцията – наука или идеология? Biblical Creation Society, 2010. 
9 Боне, Л. Голямата лъжа. Нов човек, София, 2012 г.. 
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Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със силата си, и 

богатият да не се хвали с богатството си;   

Но който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава Мене, че съм 

Господ, Който извършвам милост, правосъдие и правда на земята; понеже в това 

благоволя, казва Господ. 

 

Съдържанието на тази статия не трябва да се възприема като атака срещу науката и 

научния метод, както може би някои биха се опитали да изопачат тезата на авторите. 

Напротив, авторите са повече от убедени, че истинската наука и научният метод са 

изключително цени инструменти за развитие на човешкото познание. Теологията не се 

противопоставя на самата наука, а на нейното обожествяване и произтичащите от това 

последствия. 

 

 

 

/// 
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Богословие и фантастика  
 

Велислав Алтънов 

 

 
 

 

вете сфери – тази на фантастиката и на богословието, като наука, изглежда сякаш 

си противоречат и взаимно се изключват. Но това е само привидно. В 

действителност обаче те са тясно свързани и едната предполага другата. „Коя – 

коя?“, би попитал някой. Разбира се, фантастиката произлиза от богословието. Днес 

двете определено са поставени в състояние на противоречие и в неоповестен 

конфликтен антагонизъм. Но това се случва чак през ХІХ в. Взаимоотношенията, и 

дори основите на диалога им, са положени далеч преди това и съвсем не са чак толкова 

противоречиви.  

 

„Ключовият ХІХ в.” 

 

Защо го наричам така? По това 

време на света се появяват 

няколко фундаментални 

теории и идеологии, които ще 

предопределят обществените 

отношения в Западния (а по-

късно и целия) свят за 

следващите векове, като ще се 

намесят бурно в множество 

области от живота и ще 

започнат да задават насоки на 

мислене и изграждане на ред 

научни дисциплини, 

предопредеяйки 

съдържанието, тематиката – 

идеи и ценностна система, 

интересите и търсенията на 

болшинството от хората по 

земята. И това са: 1. 

марксизмът и свързаните с 

него социализъм–комунизъм; 

2. Дарвиновата теория за 

произхода на видовете; и 3. 

атеизмът. Макар основите на 

всички тях да се намират назад 

във вековете, окончателното 

им формиране, „раждане“ и 

заявяване пред света се случва  

точно през ХІХ в. Нещо повече, аз бих ги нарекъл метафорично „Триглавото 

чудовище“. Защото, макар всяка от тях да се е появила по свой  отделен и 

Д 
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индивидуален път, те се оказват дълбоко свързани – взаимно 

се предполагат, преплитат и допълват почти от самото си 

начало.  

 

Кое точно определя взаимната им колаборация и 

сътрудничество? Може да прозвучи невероятно, но „общата 

им кауза“ – това, около което те се обединяват, е:  

1. християнството като религиозно-верска система,  

2. църквата като институция; и 3. личността на Всевишния. 

Точно през ХІХ в. споменатите марксизъм–социализъм–

комунизъм, еволюционизъм и атеизъм сякаш обявяват война 

на триадата християнство, църква и Създател (Бог). Самата 

дума „а-теизъм“ показва, че теизмът е първоначален, а „а-

теизмът“ се появява по-късно като негов контрапункт и опит 

да бъде отречен теизмът. 

 

Средните векове и техният принос към развитието на мисленето и вярванията в 

света 

 

Както стана дума, преди ХІХ в. наука, вяра и религия взаимно се допълват и 

представляват едно единно цяло. Днес множество учени, философи, мислители и 

изследователи са склонни да вярват на разпространените от „Триглавото чудовище“ 

идеологически внушения, че сякаш „църква“ и „вяра“ са „спирачки“ пред развитието, 

прогреса или свободата на човешкия дух, ум и развитие. Добре е да имаме предвид 

обаче, че до ХІХ в. светът съвсем не е тънел в невежество, безпросветност или регрес, 

каквито всъщност виждания се внушават и разпространяват измежду средите на 

атеисти. Човечеството се развива по определена логика – последователно и 

постъпателно, надграждайки различни сфери и области на живота, които 

изкристализират през последните два века в определени нагласи и настройки на 

вижданията у хората, тяхното преднамерено формирано отношение и като последица – 

схващанията им. Но истината е, че дотогава светът не се е намирал нито в застой, нито 

в упадък. Казано с други думи, науката и човешкият прогрес съвсем не се появяват, 

нито се зараждат през ключовия ХІХ в. Тогава се появяват по-скоро бунтът срещу тях и 

негативизмът, насаждан от страна на „Триглавото“, заедно с „войната“, която то им 

обявява. Невинаги обаче е било така и е имало време, в което те са били част от едно 

цяло и взаимно са се предполагали. 

 

Корени на фантастиката 

 

Вероятно никого няма да учуди този факт, но те се намират назад във времето и се 

градят върху вяра, религия, Библия и църква. По-точно, върху някои проявления на 

религиозните виждания и търсения у хората. Ще припомня, че атеизмът невинаги е 

властвал на света, както днес ни се струва сякаш „повсеместно“, нито „открай време“. 

Винаги в историята хората са имали вяра в съществуване на „отвъден свят“, в наличие 

на невидими духовни сили и същества, както и в тайнствената непознаваема духовна 

същност на битието. За тях светът винаги е имал две страни: една – видима, 

материална, и втора – невидима, духовна. Макар да са съществували различни 

мисловни настройки, включително и тази на епикурейците, твърденията, че в историята 

е съществувало кога да е понятие като „атеизъм“ не почиват на никакви исторически 

факти или сведения. Както вече казах, като ясно и категорично разработено вярване той 
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се появява окончателно едва през ХІХ в. Дотогава всички хора и народи навсякъде 

малко или повече са вярвали в наличие на отвъдсветовен мир (свят).  

 

Християнска есхатология. Есхатологията е дисциплина, част от религиозността, и 

раздел от човешкия мироглед, който разглежда (изследва) идеята, белезите и 

признаците за Свършека или Края на света. Преди това вярване обаче съществуват 

схващания за миналото и великолепието, в което е обитавал някога Старият свят. 

 

Античност: Митът за Златния век (в миналото). В древността е било разпространено 

вярването за митичния „Златен век“, според който в прастари времена хората живеели в 

съвършенство в присъствието на боговете и притежавали невъобразими магически 

способности – летене, дълъг живот, пренасяне на тежки предмети на разстояние само с 

поглед и пр. Интересно е, че тези схващания съвсем не изглеждат лишени от смисъл, 

нито като обикновени фантазии. Най-сериозните основания за тях обаче са... ред 

паметници от времето на историята и праисторията. Те няма как да бъдат нито скрити, 

нито пренебрегнати, защото съществуват, и за повечето от тях до днес науката няма 

нито отговор, нито яснота как и кога точно са се появили и кой точно ги е създал. 

Примерите за това са много. Част от тях са и самите египетските пирамиди. 

Независимо от теориите, учените до днес не знаят със сигурност как точно са били 

построени пирамидите. Съществуват и обелиски, като този в Баалбек, Ливан, тежащ 

приблизително 1650 тона, с размери 19,5, 5,5 и 6. Никаква съвременна техника не е в 

състояние да го повдигне, но той е бил издялан в кариера и предназначен да бъде 

пренесен някъде. Кога, от кого и къде, никой не знае. И най-важно – няма и бегла идея 

как е направен, нито как е щял да бъде повдигнат, пренесен и после поставен някъде... 

Още по-озадачаващ е примерът със стените, известни от културата на инките. 

Камъните там нямат идеално правилните размери като тези от пирамидите. Някои са 

огромни и невероятно тежки. Някак обаче трябва да са били пренасяни, дялани, 

шлайфани и прилепяни един към друг така перфектно, че нито лист хартия да може да 

се вкара помежду им, нито дори бръснарско ножче да се пъхне в процепите. Нещо 

повече, при всичката налична модерна техника – лазери, компютри, машини, изкуствен 

интелект, роботи – няма и бегла идея за това как днес биха могли да бъдат направени 

подобни на тях. Тежащи десетки тонове, някои от тях дори днес не могат да бъдат 

направени, нито шлайфани или прилепени така съвършено един към друг. Кой в такъв 

случай го е направил и то векове, вероятно и хилядолетия, преди нашата съвременна 

цивилизация, която уж е много по-напреднала от тяхната в миналото? Към изброените 

озадачаващи факти можем да прибавим и сведения за живели някога гиганти 

(великани), за които, освен в Библията, има редица други източници, при това 

достоверни. Например за тях пишат известни конквистадори, сподвижници на Кортес 

през ХVІ в., като Бернал Диас дел Кастильо, участвал  лично в походите за завладяване 

на Мексико и цивилизацията на ацтеките, като старателно описва Америка в 

публикувана още по онова време книга, озаглавена „Истинската история за завладяване 

на Нова Испания“. В нея говори за планина от човешки кости, за които местните 

индианци разказали, че са от хора, чиято бедрена кост била по-дълга/висока от човешки 

ръст...  

 

Митът за Златния век, който се... пренася в бъдещето. През ХVІ в. на Стария 

континент настъпват някои коренни трансформации, които разтърсват из основи 

битието в края на Късното средновековие. Поради това категорично можем да твърдим, 

че след Реформацията (1517 г.) светът определено вече не е същият. Сама по себе си тя 

предполага поява на следващата значима епоха – тази на Просвещението (ХVІІІ), както 
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и на фундаменталната след нея – тази на капитализма, според вижданията на Макс 

Вебер и неговото произведение „Протестантска етика и духът на капитализма“. 

Подобно на скачени съдове, съвсем скоро те са последвани и от индустриално-

техническата революция, тя пък – от новото виждане за светската конструкция на 

държавността и по тази причина се появява  вече съвсем ново разбиране и визия за 

организацията и управлението на света. С натрупване на нови виждания за развитието 

на света – изброените идеи за човешкия прогрес и постепенното усъвършенстване на 

хората, постепенно визията за „Златния век“ от незапомненото минало започва да се 

трансформира във виждане (вярване и очакване) за прекрасно битие, което ще се появи 

сред хората в бъдещето. 

 

Миленаристите. Френският изследовател Жан Делюмо прави задълбочено изследване, 

в което разкрива дълбоките основи, върху които се изграждат схващанията за развитие 

на света според различните хрстиянски теории и виждането им за бъдещия живот. 

Миленаристите заемат особено място там. Това са хора, които изповядват схващането 

за хилядолетното Божие царство (Милениум), което започва да се очаква, че ще се 

установи тук, на Земята. Към техните писания можем да прибавим и тези на утописти, 

като Томас Мор, Томазо Кампанела и др. от Късното средновековие, които си 

представят как би следвало да бъде устроено и да изглежда приблизително Божието 

царство. Във времето на т.нар. Велики географски открития сред тях се появява ново 

вярване. И то е, че Новият свят (Америка, Африка, Австралия) е именно Обетованата 

земя или очакваното Божие царство. Основанието за това виждане е фактът, че 

жителите там обитават сред преизобилие, богатства, плодове, чудновати животни. И 

всичко там, сякаш недокоснато от човешка ръка, изключително много им прилича на 

представата за Рая. Те започват да смятат, че този „Рай“ трябва да бъде оформен по 

християнски и благоустроен от откривателите му. Някои от писанията на утопистите 

имат вид на романи около времето на Френското и Немското просвещение. Точно 

тогава се появяват и първите белетристични произведения, които са причислени към 

жанра на литературната фантастика. Интересното е, че тези първи романи все още се 

пишат от християни и там Бог присъства директно. Там Той все още е иманентен на 

нашия свят. 

 

Но, както многократно стана дума, този тип литература, която по-късно започва да се 

нарича „научно-фантастична“, се ражда и в света през ХІХ в. заедно с неписания 

„закон“, че атеизмът е този, който трябва да „властва“ над нея и да я определя.  

 

И създаде 

човекът по свой 

образ и подобие 

своя... друг. Тук 

каламбурът с 

мита за 

Сътворението, 

при което Бог 

създаде човека е, 

разбира се, 

директен, но в 

опит да измести 

изцяло 

библейския си 
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разказ оригинал. Интересно обаче е, че в случая човекът действително сякаш имитира 

едно към едно идеята за Сътворението, такова каквото християните, според 

религиозните си традиционни вярвания, приемат, че Всевишният е осъществил. Това 

ясно може да се види именно в произведенията на научната фнтастика, за която 

особено много допринася Седмото изкуство – киното, особено през ХХ в. Към 

осъществените „реализации“ на тази идея можем да изброим първата хорър литература 

с романа „Франкенщайн“ на Мери Шели. Нейното виждане е именно опитът човек да 

„създаде“ друг човек, съшивайки части от различни трупове, и да го оживотвори почти 

по същия начин, както пише в книката Битие на Библията: „И образува Бог човека от 

пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дишане“ (кн. Битие).  Малко се знае у 

нас, но в началото на ХХ в. киноиндустрията на САЩ прави многократни екранизации 

на различни версии на книгата с евентуално развитие на образа – продължение а ла 

„сериали“,  последваща поява на женски вариант на чудовището, после пък комедийни 

изпълнения с актьора Марти Фелдмън (Младият Франкенщайн), режисирани от Мел 

Брукс, и пр. Друг прочит на същата тази идея, макар много по-развита и разработена, е 

„Аз, роботът“ с Уил Смит по едноименния роман на Айзък Азимов.  

 

Нашествие на извънземни? Подобно на един от първите фантастични романи – 

„Война на световете“ на Хърбърт Уелс, в който марсианци атакуват Земята, 

изпращайки тук своя враждабна експедиция, земните хора започват да пращат своите 

завоевателни космически кораби далеч във Вселената. Такава е идеята на филма 

„Аватар“. При него има особено смесване на посланията. Там приемат, че съществува 

всевишно същество – Ейва, богът на племето Навви, която е разумна и човеколюбива. 

 

 
Филмът „Матрицата“ и илюзорният свят. Подобно твърди и теологията с 

максимата „Материята е форма на съществувание на духа“. 

 

Светът и реалността в него – чиста илюзия? Идеите за Бог, Създател, Спасител, Дух 

Свети, намират своите реализации в света на компютърно генерираната виртуална 

реалност в „Матрицата“. Интересно е, че една научна теория твърди, че това е точно 
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така – според нея светът, който обитаваме, е изцяло изкуствено генериран и фактически 

напълно илюзорен. За това се говори в документалния филм „Хипотезата Симулация“.1 

 

А и в крайна сметка, последната дума има... човекът. Филмът „Контакт“ с Джоди 

Фостър и Матю Макконъхи, под режисурата на Робърт Земекис, отправя интересно 

послание, което цели да предизвика към дълбок размисъл зрителите – вярващи и 

невярващи. Конструкцията на сагата прави опит да подаде ръка и на вярващите –

преподобния проповедник (героя на М. Макконъхи), и на невярващите – атеиста 

астроном (героинята на Дж. Фостър), без да отдава първенство на когото и да било от 

двамата. Посланието му се заключава в последното изречение на героите във филма: 

„Виж – казва майката, посочвайки звездното небе на дъщеря си. – Това са милиони и 

милиарди звезди. А около тях обикалят няколко пъти по толкова планети. И вероятно 

на много от тях има живот. А ако ли пък не, то тогава това си е чиста загуба на 

пространство“. 

 

 

/// 

 

 

 

Д-р Велислав Алтънов е учен-изследовател в секция 

„Антролопогия на словесните традиции“ в Институт за 

етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) 

към БАН. Направленията, в които работи, са български 

евангелизъм, политическа и културна етногенеза, сценична 

и игрова антропология. Преподава по християнска етика, 

междуцърковни отношения, история на източното 

православие и др. във Висшия евангелски богословски 

институт (ВЕБИ). Някои негови публикации са: 

Протестантските ъндърграунд общества на тинчевистите. 

Religious Revitalization among Bulgarians during and after the 

Communist time, Фундаментализъм и толерантност в 

България след края на Студената война, Европейски 

печатни Библии, разпространени през ХVІІІ и ХІХ в. по българските земи. 

Деконструиране и реконструиране на местата за поклонение при българските 

протестанти в София. 

 

                                                           
1 Филмът може да се намери в интернет пространството. Английското оригинално заглавие е Simulation 

Hypothesis. Б. ред. 
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Богът, Който играе на криеница 

Историята на една головоломна научна кариера 
 

Виктор Макаров 

 

 
 

 

 

здъних се!“ – ехтеше в главата ми. Две седмици преди конференцията 

„Физика и богословие“ в Пловдивския университет нямах дори груба 

чернова на доклада си… Защо приех поканата? Нали не съм физик? Като 

богослов съм просто бакалавър..., а в кореспонденцията ни организаторите ме 

титулуват „доктор Макаров“… ами да, нали всички други участници имат „д-р“ пред 

името си! 

 

От два месеца се бях заринал с книги, водех си записки, проверявах източници и идеи. 

Днес най-сетне осъзнах: нямаше как до началото на конференцията да компенсирам 

липсата на докторска дисертация. Налагаше се рязко да сменя посоката. Да оставя 

записките, цитатите и библиографията. Да направя нещо по-лично. Например така: 

 

Казвам се Виктор Макаров и искам да споделя с вас историята на научната си кариера. 

Още в шести клас заради книгите на Джерълд Даръл твърдо реших да стана 

природозащитник и затова активно (според моите представи) се готвех за попрището на 

биолог. Повярвах в Христос в десети клас след двугодишен период на бурно хипарство 

и духовно лутане през хиндуизъм, окултизъм и т.н. Още от първите ми стъпки в 

християнството трябваше да намеря за себе си решение на дилемата наука–вяра, която 

стоеше пред мен доста остро, понеже…  

 

От една страна, от най-ранно детство бях обкръжен от доктори физици от БАН – чичо 

Хари Шуков (бащата на най-добрия ми приятел) беше дори един от българите, 

работили над ускорителя в Церн. Това бяха най-близките приятели на родителите ми 

(баща ми – шеф на компютърната поддръжка в Енергопроект и любител художник, а 

майка ми – лаборантка в БАН, преди да се отдаде на преподаване). Повечето от тези 

хора считаха новооткритата ми вяра за глупост. „Не можеш да се занимаваш с наука и 

да вярваш в Бога“ – казваха те. 

 

От друга страна, след 1944 г. църквата в България е била брутално интелектуално 

обезглавена от комунистическия режим. Нещо повече, комунистите активно (макар и 

неправомерно) се позовавали на научната мисъл в своята атеистична и антицърковна 

демагогия. Тези два фактора способствали в църквата да възникне негативно 

отношение към науката. Новооткритото ми семейство на вярата почти единодушно 

твърдеше: „Не можеш да вярваш в Бога и да се занимаваш с наука“. 

 

Налагаше се да си задавам въпроси – процес, който продължава и до днес. С годините 

натрупах някои мисли относно горните две твърдения, част от които бих искал в сбит 

вид да представя тук. 

 

„И 
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Науката, уж отричаща Бога 

 

1. Според атеиста наличието на научно обяснение прави ненужно съществуването на 

Бога. Тази логика е подходяща, може би, за езическия пантеон, в който 

функционирането на всяко необяснимо явление се контролира от конкретно божество: 

ако обясним явлението, божеството става ненужно. Библията обаче започва с думите 

„В началото Бог създаде небесата  и земята“ – онтологично твърдение за 

предсъществуването, първопричинността и всеобхватността на отношението на 

християнския Бог с цялото творение и всички явления в него – както необяснимите, 

така и обяснимите. 

 

Тук стигаме до втори логически проблем: 

 

2. Атеистът сякаш предполага, че наличието на едно обяснение изключва другите 

възможни обяснения. Водата кипи, понеже топлинната енергия преминава в кинетична, 

повишавайки амплитудата на трептене на водните молекули – слабите електронни 

взаимодействия между тях се разкъсват, разстоянието се увеличава, част от водата 

преминава в газообразно състояние. Това е обяснението. Точка. А какво да кажем за 

предположението, че водата кипи, понеже аз искам да си направя чай? Всъщност и 

двете обяснения са едновременно верни, просто касаят различни философски 

категории: едното – категорията „механизъм“, другото – категорията „първопричина“. 

Нютон коментира подобен род проблеми така: „Не става ли очевидно от самото 

явление, че зад него стои безтелесно, интелигентно живо същество?“ (Нютон, Оптика) 

 

Тази разлика в категориите ни изправя пред още по-базисен логически проблем: 

 

3. Атеистът е съгласен, че научният метод почива на наблюдение, измерване, описание 

и експериментална проверка, но при все това се опитва да използва този метод, за да 

прави метафизични твърдения, неподлежащи на подобни проверки. Нека разгледаме 

по-конкретно метафизичното твърдение, че Бог не съществува. 

 

По презумпция се приема, че ако има Бог, а) Той е невидим, б) Той е личност и в) Той е 

като категория по-превъзходен от нас – интелектуално, морално и т.н. 

 

а) Невидимият Бог не подлежи на описание посредством директно наблюдение. Той е 

недостъпен както за невъоръженото човешко око, така и за въоръженото с телескопи, 

микроскопи и компютри. Бог е невидим на всяко физическо ниво. 

 

б) Богът личност не подлежи и на експериментално описване, понеже експериментът 

предполага повторяемост и предвидимост. Физичните явления при едни и същи 

изходни условия обикновено водят до едни и същи крайни резултати и така дават 

възможност за предвиждане. Личностите обаче са склонни към непредвидими реакции 

и факторите, допринасящи за това, клонят към безкрайност. Затова, ако съберем 100 

избрани на случаен принцип физици, те ще са на едно и също мнение относно 

механизма на кипенето, но ако съберем 100 психолози, те ще покриват целия спектър 

от възможни мнения относно природата на личността. Оказва се, че описването на 

личността е задача, твърде далечна от научната прецизност. 
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в) Богът, който ни превъзхожда, по дефиниция не би могъл да бъде обект на нашето 

научно наблюдение, понеже за целта би трябвало ние да го превъзхождаме. Затова Той 

не подлежи на достоверно описание посредством какъвто и да е научен подход. 

 

Налага се изводът, че свръхестественият Бог не е познаваем чрез естествените науки и 

не може да бъде задоволително нито описан, нито отречен от тях. Той сякаш се е скрил 

от зоркия поглед на учените. 

 

По този начин се озоваваме в подножието на една основна християнска доктрина – тази 

за откровението т.е. себеразкриването на Бога. Макар творението да съдържа в себе си 

множество свидетелства за определени черти на Божия характер и макар тези 

„свидетелства“ напълно да подлежат на емпирично изследване, те са фрагментарни. 

Учените, желаещи да познават Бога пълноценно, ще трябва в крайна сметка да 

прибягнат до същия източник на информация, до който прибягват и всички останали 

хора – до откровението. 

 

Така стигаме и до един въпрос от историческо естество: 

 

4. Дали наистина е имало такива учени (значими, признати от научната общност 

личности), които да са се доверили на това откровение, за да изградят представите си за 

Бога? Един от първите хора, насочили вниманието ми към важността на този въпрос, 

беше математикът Антони Стоянов, дългогодишен директор на СМГ, посветен 

християнин и мой кум. Той ми подсказа, че много от великите имена в науката открито 

наричат себе си християни и ми препоръча книгата „50 Нобелови лауреати и други 

велики учени за вярата си в Бога“. Очевидно за тези учени вярата в Бога на Библията и 

рационалната емпиричност не бяха в противоречие, а се намираха в своего рода 

балансирано съ-съществуване. Според д-р Джон Ленъкс, професор по математика в 

Оксфордския университет, до 2000-та година около 60% от нобеловите лауреати в 

точните науки открито определят себе си като вярващи. 

 

И така, връщайки се към моята история, бях си отговорил на единия от два важни 

въпроса: мога ли да съм добър учен, ако съм християнин, вярващ в Божието себе-

откровение? Вече знаех, че мога. Оставаше обаче другата страна: Какво е Божието 

отношение към науката, т.е. мога ли да съм добър християнин, ако избера да съм учен? 

Дошло беше време да видя какво ще открия по въпроса в гореспоменатото откровение. 

Затова разгърнах страниците на Библията. 

 

Богът, уж отричащ науката 

 

1. В Притчи 25:2 се натъкнах на следното: „Слава за Бога е да скрива всяко нещо, а 

слава е на царете да издирват работите“. Когато за пръв път прочетох тези думи (в 

единадесети клас), сякаш камък ми падна от сърцето. Ето какъв бил моят Бог: баща, 

който се наслаждава да играе с децата си – баща, който нарочно скрива някои неща, за 

да имат какво да издирват децата му. 

 

В оригинал текстът звучи приблизителното така: „къвод  Елохим  хасътер  давар,  

въхъвод  мълахим  хакор  давар“ (иврит – ר׃ ָֽ בָּ ר דָּ ים ֲחק ֹ֣ כ ִ֗ לָּ דּו מ ְ֝ ב ֹ֥ כ  ר  ָ֑ בָּ ר דָּ ֹ֣ ת  ים ַהס  ֹלה  ד א ֱ֭ ב ֹ֣  Усеща .(כ 

се фината ритмика и вокалното сходство на двете фрази. Прави впечатление 

повторението на „давар“ (ר ָֽ בָּ  което се превежда и като „дума, реч“, и като „нещо“, и ,(דָּ

като „правило“, и дори като „план“. Това съществително произхожда от глагол, чието 
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първо значение е „подреждам в редица“ или „въвеждам ред“ – оттам „речта“ е 

„подреждане на думи“, „правилото“ – „подреждане на поведението“ и т.н. Затова, 

когато четем този текст, трябва да разбираме, че в него става въпрос не просто за неща 

и за работи, а за ред. Един по-свободен превод на същия текст би бил: „Слава за Бога е 

да скрива подредбата на нещата, слава за царете е внимателно да изследват нещата, за 

да открият подредбата им“. Това е играта, на която Бог иска да играе с хората, а не е ли 

това и основната страст, горяща в душата на учения: да открива, да изследва точния 

механизъм, да прави връзки, да подрежда откритото в стройни теории? 

 

Срещата с този библейски текст беше само първата ми юношеска крачка към друга 

важна християнска доктрина: сътворението. 

 

2. Доктрината за сътворението е основен елемент на християнския метанаратив. Тя е 

толкова обширна, че тук само набързо ще загатнем два момента: а) реда в природата и 

неговата познаваемост и б) позицията на човека като сътворен по Божий образ. 

а) Цялото материално творение – от елементарните частици до далечните галактики – 

проявява определена логическа подреденост – ред, подчинен (според Библията и 

историческото християнско богословие) на закони, заложени от Твореца. Затова след 

гореспоменатото встъпително изявление („В началото Бог създаде Небесата и Земята“), 

първата глава на Библията продължава със своего рода инвентарен списък на цялото 

познато на древния човек творение, създадено да функционира циклично, повторяемо, 

предвидимо и без потребност от постоянна свръхестествена намеса. Не са ли тъкмо 

това елементите, които правят емпиричното изследване възможно? 

 

Небесните тела сами определят времената; земята и морето сами произвеждат 

растителното и животинското царство, хората сами се плодят и т.н., и всичко това е в 

съответствие с волята на Създателя. При това независимото функциониране на 

творението не означава, че Създателят се е отдръпнал, както предлагат деистите. 

Напротив, Той продължава да взаимодейства с творението си, като най-явно това 

взаимодействие се проявява в отношенията Му с човека, който има специално място в 

сътворения свят: 

 

б) Човекът е Божий наместник. В първата глава на Битие, в стихове 27 и 28 четем: „И 

Бог създаде човека по Своя образ… мъж и жена ги създаде… И рече им: Плодете се…, 

напълнете земята…  и владейте…“. На следващата страница на Библията вече виждаме 

човека, изпълняващ една дадена му от Бога подзадача – да назове всичките животни 

(като така поставя началото на таксономията). Тук отново откриваме характерни 

елементи на научната дейност – овладяването на природата, а също наблюдението, 

опознаването и описването (назоваването) на творението – които са изпълнение на 

Божията заръка. 

 

Допълнително следствие от „Божия образ“ е, че в епистемологично отношение човекът 

се намира спрямо материалния свят в позиция, сходна с Божията позиция спрямо 

хората. Човекът е наблюдаващ субект, който може да опознава, да експериментира и 

дори да твори в рамките на физическия свят. 

 

Така стигаме и до любопитния исторически факт, че… 

 

3. От всички възможни религии, на фона на които модерната наука би могла да 

възникне и трайно да просъществува, тя се развива именно в контекста на 
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християнството. Иън Барбър (физик, философ на науката и богослов, носител на 

наградата „Темпълтън“ през 1999 г.) в книгата си „Наука и религия“ подробно 

разглежда този процес. Според него този факт се дължи именно на гореспоменатите 

особености на християнската доктрина за сътворението. Оксфордският професор К. С. 

Луис обобщава процеса с една фраза: „Хората започват да мислят научно, понеже 

очакват в Природата да има Закони, а очакват в Природата да има Закони, понеже 

вярват в Законодател…“.  

 

Тези библейски, богословски и исторически аргументи станаха за мен ясно 

свидетелство, че Богът, в Когото съм повярвал, не само че не е противник на науката, а 

напротив – е превърнал научната дейност в един от начините да взаимодействам с Него 

и да изпълнявам волята Му. Разбира се, според откровението Му (Библията) тази 

дейност не бе по-важна от другите аспекти на духовния живот – морала, отношенията с 

ближните и кулминацията на богопознанието: смиреното решение да се покоря на 

Господ Исус Христос, като повярвам в кръстната Му жертва за греховете ми и приема 

живота, скрит във възкресението Му. 

 

Епилог 

 

И така пътят към научната ми кариера беше успешно разчистен. Записах биология и 

докато цели две години следвах, Господ ме дари със съпруга. След това ми се роди син 

и в същото време отношенията ми с предмета „Зоология на безгръбначните“ стигнаха 

до задънена улица. Оставих биологията и се захванах с онова, което така или иначе си 

бях намислил за следващо образование – с богословие. След това прописах поезия и 

започнах да се изхранвам с преводи. Това е историята ми. 

 

Допускам, че сред четящите настоящото има и учени, и преподаватели, и студенти или 

просто интелигентни хора, които като мен не могат да не си задават въпроси. Затова 

споделих с вас размислите си като на спътници в пътеките на духовното странтсво. 

Надявам се нещо от изложението ми да е било интересно и полезно за вас. Ако ли не, 

можете с чиста съвест да си кажете „Объркал се е, горкият поет…“. 

 

Една вметка, преди да завърша: вероятно ви е направила впечатление 

фрагментарността на краткия ми текст. Немалко важни въпроси, касаещи 

разглежданата тема, не бяха споменати в него поради ограничения му обем, например: 

позитивните аргументи в полза на съществуването на Бога; възможните християнски 

взаимодействия с еволюционната теория; аргументите за достоверността на 

Възкресението и други. 

 

Част от тези въпроси са детайлно разгледани от професор К. С. Луис в неговата книга 

„Отвъд човека“ (или „Обикновено християнство“). Луис е дългогодишен атеист и учен, 

изцяло отдаден на критичната рационална мисъл, но когато започва да преподава в 

Оксфорд, той попада в компанията на свои вярващи колеги, най-именитият от които е 

лингвистът Толкин (авторът на „Властелинът на пръстените“). Тези професори успяват 

да убедят Луис в рационалността на християнската вяра. Самият Луис описва вечерта 

след решителната дискусия с Толкин така: „В онази вечер аз бях най-неохотно каещият 

се грешник в цяла Англия“. Книгата „Отвъд човека“ представя в систематичен вид 

много от тъй „неохотно“ възприетите аргументи и е възможно да се окаже любопитно 

четиво за интересуващите се. 
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А сега, позволете да завърша по необичаен начин за текст, претендиращ за някаква 

академичност. Ще завърша като поет. Представете си карта на Черно море. 

Очертанията му са доста вярно представени, точно както богословите (или вярващите 

физици, например) се опитват правилно да представят пред нас очертанията на Бога. И 

все пак това са само очертания. Поезията обаче може да вдъхне живот на тези 

очертания. Нека ви заведа на кратка разходка по нощния бряг, в която съм се постарал 

да хвана повея на Божието присъствие, както съм го преживял в онзи момент... 

 

Отново 

Здравей, мое море, аз отново съм тук... 

Помниш ли, как беседвахме предния път? 

Аха... 

Нямо тръпнех, над твоята бездна унесен. 

Слушах бясната песен 

На талазите, крушащи скалите с влудяваща мощ –  

Отново, отново, отново – през цялата нощ. 

В теб дирех Майстора, обърсал челото си морно, 

Росата солена в мазолести шепи събрал 

И тука излял – 

В твоята бушуваща чаша. 

Той несетно дохождаше, тръгвахме с Него по плажа. 

Пясъкът хрупаше под краката ни боси. 

Аз задавах своите сюблимни въпроси, 

А Той най-вече мълчеше, 

Но Му личеше, 

Че ме слуша много внимателно. 

И, невидим, старателно 

Той умиваше нозете ми – 

Отново, отново, отново – 

С водата солена и соленото Слово 

На Кръста Си. 

 

А после поемах по пусти предизгревни улички: 

Все тъй пълен с въпроси, 

С обувки на босо 

И с една малка, пърхаща, немирна искрица – 
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Като предчувствие за неочаквано влюбване, 

Като сладко изгубване, 

Като бъдеще, пълно с надежда и птици... 

 

Помниш ли, мое бурно море? 

Всичко помня добре... 

Тогава, моля, изпей ми го пак, 

С вълните си, в такт 

От не знам колко четвърти – 

Отново, отново, отново... 

 

/// 

 

 

Виктор Макаров е българо-руснак, роден през 1975 г. 

Женен, с три пораснали вече деца и един внук. 

Проповедник и богослов, специализиращ в сферата на 

новозаветната екзегетика и ранноцърковната история. 

Преводач („Чикаго“, „Фантома на операта“ и др.). Поет с 

китара, автор на албума „Шарена черга“, организатор на 

поредицата „Вечери на изпятата поезия“ и съорганизатор на 

SofiaSingerSongwriterFest. Ревностен любител на четенето, 

писането и споделянето на едното и на другото. 
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Опит за научно доказателство за съществуването на 

Бога1 

 

Валентин Велчев 

 

 
 

 

ичард Докинс изказва следната мисъл: „Една вселена със свръхестествено мъдър 

Творец със сигурност е по-различна от онази, която няма такъв. Всъщност едва ли 

може да има и по-фундаментално различие между тях, колкото и трудна да е 

практическата му проверка. Но този „дребен“ факт срива из основи и цялата изкусително 

„дипломатична“ теза, че науката би трябвало да пази пълно мълчание по централния 

въпрос на религията – този за Бога. Присъствието или отсъствието на подобен творчески 

свръхразум безспорно е научен проблем, независимо че поне за момента не намира 

практическо решение“.2 

 

Чарлс Дарвин смята, че факторите на биологичната еволюция се свеждат до 

изменчивост, наследственост и естествен отбор. Ако обаче разглеждаме нещата 

строго натуралистично, бихме могли да отнесем неговото учение и към развитието на 

неживата природа. Руският физик Андрей Линде (понастоящем работи към 

Станфордския университет) лансира идеята за т. нар. „хаотична инфлация“. Според нея 

квантовите флуктуации на вакуума перманентно водят до пораждането на минивселени. 

Те се развиват изолирано, като първоначално се раздуват от инфлационни процеси, а по-

нататък – съгласно класическата хипотеза за Големия взрив (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1 Моделът на Линде се изобразява като дървовидна структура, състояща се 

от безкраен брой разклоняващи се „мехурчета“ (инфлационни вселени). Всяка 

новополучена вселена може да се „пъпкува“, образувайки нови дъщерни минивселени. 

(Промяната в цвета представя „мутации“ във физичните закони спрямо родителските 

                                                           
1 Пълният текст на доказателството може да се проследи в книгата „Великият Дизайнер. Задочен дебат 

със Стивън Хокинг“, от която тук сме използвали няколко малки извадки, за да го систематизираме и 

обобщим в един съкратен вариант. 

Велчев, В., Великият дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг, София, Университетско издателство 

„Св. Климент Охридски“, 2019. 

https://unipress.bg/index.php?route=product/product&product_id=491. 
2 Докинс, Р., Делюзията Бог, София, изд. „Изток – Запад“, 2008, стр. 73. 

Р 

https://unipress.bg/index.php?route=product/product&product_id=491
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вселени.) 

 

Тоест при всяка поява на нов свят се наблюдава изменчивост в законите и константите 

на материята. Случайните повторения на някои от тях се разглеждат като един вид 

наследственост. Действа и естествен отбор, който запазва физичните структури – 

атоми, молекули, небесни системи, когато, при съчетанието на необходимите параметри, 

те са устойчиви. Така оцеляват най-приспособените, които могат да дадат потомство, 

т.е. да заченат нови бебета вселени. По-нататък, на планети с подходящи условия, вече 

биологичната еволюция закономерно поражда живи, а някъде – и съзнателни същества. 

 

Но щом като е възможно дарвинизмът да се приложи към мъртвата и живата природа, в 

такъв случай трябва да го приемем за универсална натуралистична концепция, която 

обуславя самоорганизацията на мирозданието. 

 

1. Каква е демаркационната линия между съзнанието и слепия случай? 

 

За интелекта не представлява никаква трудност да реализира процеси с безкрайно 

малка вероятност за осъществяване. Автомобилът е произведение на нашия разум. 

Възможно ли е той да се сглоби в резултат на природните стихии? Ще разгледаме само 

една от частите на двигателя. Да речем, имаме готов цилиндър. Каква е вероятността 

буталото към него да възникне случайно с подходящите форма и размери? 

Елементарните разсъждения показват, че тя е (1/∞)2, защото формите са безброй, 

както и размерите. А ако и самият цилиндър трябва да се появи по същия начин, така че 

тези два елемента да бъдат съчленени и системата да работи, общата вероятност е 

(1/∞)4,3 т.е. по-малка от „абсолютна нула“.4 Конструкторът обаче без особени усилия, 

от безкрайно многото възможности, може веднага да определи подходящите параметри 

на елементите и като извърши някои изчисления да сглоби горните изделия. (Ние 

много рядко си даваме сметка за необикновените способности на нашия ум!) След 

малко ще установим, че за появата на всемира също се получават вероятности от 

порядъка на 1/∞𝑛, но построението по-нататък на заобикалящата ни действителност е 

доста по-сложно. Тоест за един съзнателен Бог е сто процента възможно да сътвори 

света, докато пред слепия случай („часовникар“ – по думите на Ричард Докинс5) 

изобщо не се открива никаква перспектива да се справи с подобно задание. (В книгата 

                                                           
3 Тук трябва да внесем известно уточнение. Според правилото за умножение на безкрайности: 

(∞)х(∞) = ∞, а не е ∞2. Всеки отделен вид величина (дължина, площ, обем, форма, маса, време и пр.) 

обаче, изразява определен начин на сравнение на геометрични фигури или физични тела. Ако изразяваме 

отношения между еднакви величини (а дори обекти или явления), тогава валидно е първото 

правило (∞)х(∞) = ∞, но в случай, че те са различни – резултатът е: (∞)х(∞) = ∞2. В посоченият по-

горе пример формата и размерите са различни величини, а буталото и цилинърът – различни тела, което 

ни дава основание да приемем, че изчисленията ни са правилни.  

(По смисъла на Закона за измерванията, „Величина е свойство на явление, тяло или вещество, което 

може да бъде различено качествено и определено количествено.“) 

ЗАКОН за измерванията, ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г., Допълнителна разпоредба 

https://vik-vidin.com/wp-content/uploads/2015/03/ZAKON_za_izmervaniqta.pdf.  
4 Разбира се, ние употребяваме термина „абсолютна нула“ не с неговото значение в термодинамиката. 

Когато имаме отношение 1/∞ казваме, че то клони към нула, но ако безкрайността е на някаква степен 

това, според нас означава, че е повече от невъзможно да се случи дадено събитие! Този израз обаче 

трябва да се схваща като хипербола, защото вероятността не може да бъде по-ниска от нула.  
5 Виж книгата на Ричард Докинс „Слепият часовникар“. 

The Blind Watchmaker 

https://www.amazon.com/dp/0393351491/ref=rdr_ext_tmb. 

https://vik-vidin.com/wp-content/uploads/2015/03/ZAKON_za_izmervaniqta.pdf
https://www.amazon.com/dp/0393351491/ref=rdr_ext_tmb
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сме споменали и други специфични отличителни качества на съзнанието, но тук ще ги 

пропуснем.) 

 

2. Предизвикателството.  

 

През 2010 г. излезе книгата „Великият дизайн” на прочутия британски космолог и 

популяризатор на науката Стивън Хокинг, написана в съавторство с американския 

физик Ленард Млодинов. Тази книга успя да скандализира религиозните лидери6 още 

преди отпечатването си с намеците на авторите, че в нея те са успели да опровергаят 

сър Исак Нютон, който е твърдял, че Вселената няма как да е възникнала от хаоса, а е 

дело на всемогъщата Божия десница.7 

 

Според Питър Галисън „Всеки автор би завидял на Хокинг и Млодинов за вниманието, 

оказано на книгата им „Великият дизайн“ от страна на архиепископа на Кентърбъри, на 

главния равин и на председателя на Съвета на мюсюлманите във Великобритания. И 

тримата търсят теоретични „оръжия“, които да им помогнат да окажат отпор на 

мнението на двамата физици, които в своя общ труд разколебават вярващите относно 

съществуването на Бог“.8 

 

Редица други изследователи също се присъединяват към посоченото становище, като 

смятат, че науката е най-силната противоотрова срещу ретроградното философско и 

религиозно мислене. Известният физик Лорънс Краус дори ни съветва: „Забравете за 

Иисус – звездите са умрели, за да се родите вие“.9 

 

Ние ще приемем „хвърлената ръкавица“ и ще се постараем да отговорим на 

предизвикателството, отправено към християнството от натуралистите измежду 

съвременните учени. 

 

3. „Великият дизайн“. 

 

Ето какво е заключението на Хокинг в края на книгата „Великият дизайн“: „Защото има 

закон, като този за гравитацията, според който Вселената може и ще създаде себе си от 

нищото. Спонтанно създаване е причината да има нещо вместо нищо и отговаря на 

въпроса защо съществува Вселената и защо съществуваме самите ние. Не е необходимо 

                                                           
6 Religious leaders hit back at Hawking 

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/03/hawking.god.universe.criticisms/index.html#fbid=VXQB4-

kvyiF&wom=false.  
7 Всъщност Нютон говори за Слънчевата система, но по неговото време понятието Вселена се е 

изчерпвало със Слънчевата система и „сферата на неподвижните звезди“ (за тях ученият е смятал, че 

може би са безброй, хомогенно разпръснати в пространството, за да се получи равномерно 

разпределение на гравитацията).  

Най-вероятно в посочената статия става въпрос за прочутите думи на Нютон, които стоят в края на 

неговия фундаментален научен труд “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (London, 1687): „Тази 

изключително красива система, включваща Слънцето, планетите и кометите, би могла да възникне 

единствено в резултат на замисъла и решението на едно Разумно и Всемогъщо Същество. Това Същество 

властва над всички неща не като една душа, въплътена в света, а като Господ над всичко; и тъкмо поради 

Своята власт, Той изисква да бъде наричан Господ Бог.“ 
8 Making Sense of the Multiverse 

http://www.slate.com/articles/arts/books/2010/10/making_sense_of_the_multiverse.html.  
9 Краус, Л. ""Вселена от нищото", Изд. "Изток – Запад", София, 2012. 

http://iztok-zapad.eu/books/book/940.  

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/03/hawking.god.universe.criticisms/index.html#fbid=VXQB4-kvyiF&wom=false
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/03/hawking.god.universe.criticisms/index.html#fbid=VXQB4-kvyiF&wom=false
http://www.slate.com/articles/arts/books/2010/10/making_sense_of_the_multiverse.html
http://iztok-zapad.eu/books/book/940
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да прибягваме до услугите на Бог, който да разгърне плановете и да задвижи 

Вселената“.10  

В посоченото твърдение обаче има няколко неиздържани предпоставки: 

 

Първо, вакуумът се отъждествява с „нищо“, поради обстоятелството, че в него не се 

съдържа вещество, което е доста подвеждащо, особено за хората, незанимаващи се с 

физика. Трябва да отбележим обаче, че вакуумът притежава известна енергия, в него 

непрестанно се появяват и изчезват виртуални частици и пр., което говори, че 

вакуумът, строго погледнато, съвсем определено е „нещо“, а не – абсолютно „нищо“. А 

щом като е „нещо“, вакуумът също има нужда от обяснение за своето възникване. 

 

Второ, говори се за „закон, като този за гравитацията“, благодарение на който се 

поражда (а по-нататък и структурира) Вселената. Ние след малко ще видим колко 

проблематично е положението изобщо да има някакъв твърдо установен „закон“. Тук 

само ще цитираме Хайнц Пагелс, който задава подобен въпрос: „Тази немислима 

пустота се превръща в пълнота на съществуването – необходимо следствие от 

физичните закони. Но къде в пустотата са записани тези закони?“.11 

 

Трето, не става ясно и откъде се появяват пространството и времето. В своята книга 

„Вселена от нищото“ Лорънс Краус се опитва да доразвие тезата на Хокинг, като 

преодолее посочените трудности, но нашето мнение е, че той не е особено убедителен. 

 

С други думи, Хокинг и Млодинов изобщо не са успели да отговорят на въпроса „защо 

има нещо, вместо нищо?“, както уверяват читателите си, а само са изместили нещата 

към непонятния начален вакуум! 

 

4. Сега нека разгледаме тези три предпоставки в по-големи подробности. 

 

Първата от тях е, че материята е възникнала от вакуума, като в началото е имало процес 

на инфлация. 

                                                           
10 Хокинг, Ст., Л. Млодинов "Великият дизайн" ИК „БАРД” ООД, София, 2012, стр. 214. 

Значението на цитираната мисъл е следното. Според уравнението Е = 𝑚. 𝑐2 енергията е еквивалентна на 

масата. Затова цялата маса на една вселена се изразява като огромна положителна енергия. Понеже 

енергията на гравитацията в случая, се разглежда като отрицателна, то разликата от двете е близка до 

нула. В известен смисъл такива вселени са свободни, т.е. могат да се появяват от вакуума почти без 

усилие. Изчисленията показват, че са достатъчни само няколко грама материя („плътност на енергията на 

инфлатонното поле“), за да се роди вселена като нашата.  

Във връзка с обстоятелството, че за появата на света всъщност е необходимо вещество едва колкото 

шепа грахови зърна, Алън Гут често обича да повтаря, че „Вселената може да се окаже (почти) безплатен 

обяд“. 

Виж още: „Как да си направим Вселена в лаборатория“ 

http://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Kak-da-si-napravim-Vselena-v-laboratoriia_14804.html. 
11 Op. cit.: Vaas R. Time before time. Classifications of universes in contemporary cosmology, and how to avoid 

the antinomy of the beginning and eternity of the world. p. 11. 

http://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Kak-da-si-napravim-Vselena-v-laboratoriia_14804.html
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За да онагледим по-добре нещата, ще използваме табл. 1.  

 

Сингуларното начало изисква от космологията строго решение, което инфлацията не е 

в състояние да даде, защото все още няма добра интеграция в теорията на струните и 

затова не е част от сливането на квантовата механика и Общата теория на 

относителността.  

 

Никой не може да каже откъде по-нататък се появява инфлатонно поле с подходяща 

форма на потенциалната енергия за възникване на инфлацията. Не знаем и точните 

параметри на избухването – кога се случва, колко време трае, какво количество енергия 

преобразува в частици и лъчение и пр. Затова няма как да се избегне и впечатлението, 

че физиците просто нагласяват своите концепции така, че да съвпаднат с 

астрономическите наблюдения. 

 

Но най-значимият проблем тук е следният. Според теорията, първичната Вселена била 

съставена изцяло от лъчение с висока енергия, създаващо спонтанно частици и 

античастици. Някъде около една микросекунда след взрива температурата спаднала под 

1013К. Кварките и антикварките намалили скоростта си и били залавяни от силното 

взаимодействие, което ги слепвало в групи по три – образуващи съответно бариони и 

антибариони. Според статистическите закони обаче броят им задължително трябва да е 

бил еднакъв и неизбежните удари между тях са щели да водят до пълна анихилация. 

Енергията на получаващото се лъчение постепенно ще се е разреждала при 

разширяването на Вселената, поради което не биха се раждали нови двойки частици. 

Тоест в днешно време изобщо не би могло да съществува никаква структура.  

 

Руският физик Андрей Сахаров предполага, че през онази епоха е имало нарушение на 

т. нар. СР-симетрия, поради което се е получил дисбаланс – на всеки милиард 
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антибариони се падали милиард и един бариони.12 След като големият фойерверк 

свършил, оцелелите бариони се превърнали в протони и неутрони, от които 

впоследствие били изградени всички атомни ядра.  

 

Работата обаче е там, че е необходимо да е имало и лептонна асиметрия, при която са 

оцелели точно толкова електрони, колкото са били произведените протони (за да бъдат 

атомите електронеутрални), което е статистически абсурд. Нещо повече, при 

останалите частици броят на положителните и отрицателните електрически заряди пак 

трябва да е еднакъв, поради което абсурдът всъщност се оказва двоен! 

 

(Необходимо е да поясним следното: ако съществува съвсем лек превес на 

положителните или отрицателните заряди, те щяха да се отблъскват със сила, която 

надвишава един милиард, милиарда, милиарда, милиарда, т.е. 1036 пъти тази на 

гравитацията, поради което щяха да се разкъсат всички структури в познатия ни свят. 

Разбра се, с изключение на атомните ядра, защото в тях силното взаимодействие е 

около сто пъти по-голямо от електромагнитното.) 

 

С други думи, поне засега, концепция за раждането на света от вакуума е неубедителна, 

понеже не намира добро рационално обяснение за появата на материята. 

 

На второ място се явява проблемът със законите.  

 

В тази връзка изникват два подвъпроса:  

 

а) Възможно ли е една материя, която е в състояние на абсолютен хаос, да 

стигне случайно до съвременното си равнище на подреждане? 

 

Какво ще стане, ако т. нар. „неопределена изменчивост“ (по Дарвин) действа на ниво 

фундаментални константи, закони и взаимодействия? Нека се опитаме да си 

представим свят, в който всичко се променя напълно хаотично. В него някои от 

характеристиките на елементарните частици може да са постоянни, а други 

непрекъснато да се преобразуват. Например, ако електричният заряд се мени 

произволно, той би могъл да заема съвсем случайни стойности: +1; –1; +7/8; +14/3; –

112/27 и пр. Същото се предполага и за масата, спина, магнитния момент и т.н., като би 

следвало да допуснем дори качествена (еволюционна?) трансформация на частиците в 

нещо различно от онова, което са в действителност. Гравитационният закон сега може 

да има вида:     

2

21

R

MM
GF


=

 
а след малко: 

3

4

3

212

R

MM
KF


=

 

                                                           
12 Сахаров обаче пропуска, че при старта на Вселената раждането на двойки частица-античастица от 

„чиста енергия“ е теоретично невъзможно според физичните теории, защото тогава не е съществувало 

„Дираковото море“ от виртуални частици. Друг е въпросът откъде изобщо се е взело това „море“ по-

късно?  

(Mоделът „море на Дирак“ в съвременната физика не се възприема съвсем буквално. Понеже не дава 

добро обяснение за бозоните тази идея е развита по-нататък в т. нар. „океан на Хигс“.) 
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после да се измени в друг вид и т.н. (Поради липсата на дълготрайност, в случая не би 

могло да се говори и за закони.) Като се има предвид деликатния баланс на всички сили 

в природата, става пределно ясно, че при каквато и да била метаморфоза на 

взаимодействията, всичко ще рухне „пред очите ни“. В един такъв свят нито биха 

могли да се създадат някакви стационарни или динамични структури, нито да бъдат те 

устойчиви във времето. Ако в материята, от която е изграден нашия свят, 

съществуваше подобна „неопределена изменчивост“, тя би довела до абсолютен хаос, 

който не е в състояние да произведе каквато и да било организация на подреждане.  

 

На това място ще направим едно пояснение. Някои учени заявяват, че новата теория на 

струните предлага мощна концептуална парадигма, която има потенциала да отговори 

на въпроса каква е причината елементарните частици да притежават точно такива 

характеристики. Затова нека да кажем няколко думи по този повод. Струните могат да 

извършват безкраен брой резонансни вълнови трептения, което означава, че те би 

трябвало да пораждат безкрайна редица от елементарни частици с всевъзможни 

характеристики. В такъв случай защо съществуват само онези от тях, които са като 

елементите на идеален конструктор, позволяващи да бъде сглобен нашият свят? 

Отговорът, който дава теорията на струните, е, че има шест (или седем) допълнителни 

измерения на пространството, които на микроскопично ниво се навиват в т. нар. форми 

на Калаби-Яу (фиг. 2). (Наречени са на Еугенио Калаби и Шинтун Яу, които са ги 

открили математически още преди да стане известно тяхното значение за теорията на 

струните.) 

 

а)  б)  
 

Фиг. 2 а) Една от възможните форми на Калаби-Яу. б) Голямо увеличение на област от 

пространството с допълнителните измерения във вид на миниатюрни форми на Калаби-Яу. 

 

Допълнителните измерения оказват огромно влияние върху начините на трептене на 

струните и оттам – върху свойствата на частиците. Но уравненията показват, че има 

безброй форми на Калаби-Яу, като всяка от тях е също толкова валидна, колкото и 

всички останали. Тоест отново стигаме до задънена улица – как са избрани и 

„застопорени“ онези форми, които пораждат точно необходимите елементарни 

частици? Или въпросът само се измества, а не се разрешава. 

 

Ще напомним обаче, че теорията на струните не съответства на критериите за 

верифициране и фалсификация и остава чисто спекулативна изследователска област, 
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която все още не може да претендира за статут на научна постановка.13 В работата си 

върху историята на квантовата гравитация Карло Ровели отбелязва: „И така, къде сме 

след 70 години изследвания? Съществуват достатъчно развити пробни теории, в 

частност на струните и на примките и още няколко интересни идеи. И все пак няма 

съгласие, нито възприета теория – никаква теория, която да е получила и най-малкото 

пряко или косвено експериментално потвърждение. За 70 години бяха развити много 

идеи, модите идваха и си отиваха, от време на време се провъзгласяваше откриването 

на Светия граал, което след това се отхвърляше“.14 

 

Хокинг и Млодинов, като се позовават на тази твърде проблемна теорията на струните, 

заявяват, че тя предсказва възможното съществуване на около 10500 броя вселени.15 (А 

според Андрей Линде те са 1010^10^7.)16 Но дори струнната теория да се окаже вярна, 

това все още няма да означава, разбира се, че въпросните вселени ги има в наличност. 

А както ще се убедим след малко, посочените числа са съвършено незначителни, за да 

могат да спасят натуралистичната версия за появата на някакъв подреден свят. 

 

б) Вторият подвъпрос, на проблема със законите, е: „каква е статистическата 

вероятност за случайното възникване на някаква стабилна и добре устроена 

вселена?“. 

 

Фундаменталните константи, характеристиките на елементарните частици и пр. се 

измерват с непрекъснати (т.е. недискретни) величини, поради което те допускат 

безкраен брой стойности на своите настройки m (m → ∞). Нека приемем, че за 

съществуването на един такъв свят е необходима система от n-броя елементи. Най-

общо възможността всеки член на системата да има точно подходящите параметри е 

1/m, а за всичките n-броя елементи – 1/mn. Нека допуснем, че системата има безброй 

устойчиви конфигурации, тогава вероятността P да се образува случайно, която и да 

било от тях е: 

 

𝑃 =
𝑚

𝑚𝑛 =
∞

∞
 ,  

което математически е неопределеност. За да избегнем „неопределеността“, 

можем да използваме граничен запис. Тогава търсената от нас вероятност ще бъде 

както следва: 

𝑃 = lim
𝑚→∞

𝑚

𝑚𝑛 = lim
𝑚→∞

1

𝑚𝑛−1 =
1

∞
= 0  

Ако положим n-1=k, то изразът придобива вида: 

𝑃 = lim
𝑚→∞

1

𝑚𝑘 =
1

∞
= 0  

 

Където n е цяло положително число, по-голямо от единица.  

 

                                                           
13 Последните резултати от измерванията на гравитационните вълни сочат, че няма скрити допълнителни 

измерения на пространството, което нанася съкрушителен удар върху теорията на струните. 

Няма доказателства за допълнителни пространствени измерения. 

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Niama-dokazatelstva-za-dopalnitelni-prostranstveni-

izmereniia_114662.html?ref=recomend.  
14 Rovelli, C., Notes for a brief history of quantum gravity – www.arxiv.org gr-qc/0006061. 
15 Хокинг, Ст., Л. Млодинов "Великият дизайн" ИК „БАРД” ООД, София, 2012, стр. 143. 
16 How many universes are in the multiverse? 

https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0910/0910.1589v1.pdf.  

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Niama-dokazatelstva-za-dopalnitelni-prostranstveni-izmereniia_114662.html?ref=recomend
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Niama-dokazatelstva-za-dopalnitelni-prostranstveni-izmereniia_114662.html?ref=recomend
https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0910/0910.1589v1.pdf
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Понастоящем можем да кажем, че за нашия свят са известни поне няколко десетки 

параметъра, чиито стойности трябва да бъдат точно нагласени, т.е. тази вероятност е 

образно казано на някаква степен пъти по-малка от „безкрайно малка“. (фиг. 3) 

 

 
 

Фиг. 3 Възможни конфигурации на стойностите на параметрите, които осигуряват от I 

до ∞ работещи (устойчиви и функциониращи) състояния. Системите І, ІІ, ІІІ и т.н. могат да 

бъдат както други светове, така и физичните структури, които се формират в тях. 
 

С други думи при системите, които допускат безкраен брой стойности на своите 

параметри, се получава един изумителен парадокс. Макар че могат да притежават 

безброй работещи състояния, то пак вероятността случайно да се стигне до което и да 

било от тях е нулева, или тя на практика никога не може да се осъществи. Бихме могли 

да означим този парадокс и като теорема за съществуването на Бога. 

 

Математически нещата се изразяват по следния начин. Нека приемем, че m' е броя на 

вселените. Тогава m' може да расте от 1, 2, 3 ... до , т.е. m' е множеството от целите 

положителни (т.е. естествените) числа. С m вече означихме множеството от 

настройките на физичните константи, като отначало ще допуснем, че те също приемат 

като стойности само естествени числа, т.е. m = m', а n отново е броят на необходимите 

параметри (физични константи). Или изразът за вероятността P за съществуването на 

една такава вселена придобива вида: 

 

𝑃 = lim
𝑚→∞

𝑚′

𝑚𝑛 = lim
𝑚→∞

𝑚

𝑚𝑛 = lim
𝑚→∞

1

𝑚𝑛−1 = lim
𝑚→∞

1

𝑚𝑘 =
1

∞
= 0  

 

Тук числителят и знаменателят растат с различни скорости (съответно 𝑚 и 𝑚𝑛), поради 

което крайният резултат е нула.  

 

Работата обаче е там, че m на практика е множеството от всички реални числа (цели, 

рационални и ирационални). Затова трябва да вземем предвид, че между всеки две цели 

числа (например между 1 и 2) лежат безкраен брой реални числа. С други думи, 

множеството на реалните числа е безкрайно по-мощно от множеството на естествените 

числа, т.е. придобива вида 𝑚 = 𝑝𝑞, където p и q също клонят към безкрайност. Тогава 

вероятността P ще бъде както следва: 

 

𝑃 =
𝑚′

(𝑝𝑞)𝑛 =
𝑚′

𝑝𝑞𝑛  
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За да избегнем неопределеността, отново използваме граничен запис и тъй като в този 

случай m', p и q клонят по един и същ начин към безкрайност, записваме търсената 

вероятност както следва: 

 

𝑃 = lim
𝑚→∞

𝑚

𝑚𝑚𝑛
= lim

𝑚→∞

1

𝑚𝑚(𝑛−1)
= lim

𝑚→∞

1

𝑚𝑚𝑘
=

1

∞
= 0  

 

Може лесно да се забележи, че в този случай знаменателят расте още по-бързо. Този 

резултат всъщност показва, че дори световете да са ∞∞, пак не е възможно да се стигне 

до устойчива подредена вселена, или както се изразяваме метафорично – „такава 

вероятност е по-малка от абсолютна нула!“. 

 

В последната си книга Роджър Пенроуз отбелязва: „Квантовата теория предпоставя 

определен тип пространства, известни като Хилбертови пространства, които могат да 

имат безкраен брой измерения. […] За едно n-реално-мерно пространство ще казвам, че 

притежава „∞𝑛“ точки (което е израз на факта, че този точков континуум е организиран 

в n-мерен низ). В безкрайно-мерния случай ще казвам, че то притежава „∞∞“ точки“.17 

 

Ако приемем, че на мястото на всяка точка в безкрайно-мерно Хилбертово 

пространство имаме по една вселена, тогава броят на световете може да бъде „∞∞“. 

Работата обаче е там, че точката е наименование за 0-мерен обект, т.е. тя няма дължина, 

площ или обем, каквито има една вселена. В такъв случай броят на световете, дори в 

посоченото пространство, ще бъде едва ∞, а не безкрайност на някаква степен. Тоест 

броят им винаги ще бъде изброима безкрайност, което прави още по-сигурен нашия 

извод, че няма никаква възможност за случайното възникване на подреден и устойчив 

свят. 

 

(Можем да изразим този резултат и по друг начин. Броят на вселените всъщност 

отговаря на множеството N на естествените числа.  

 

N= {0, 1, 2, 3, 4, 5… ∞} 

 

Кардиналното число (т.е. броят на елементите) на множеството N се означава със 

символа 0א (алеф-нула). Кардиналното число на множеството на реалните числа R 

обикновено се означава с C. Математикът Георг Кантор доказва, че: C = 2ℵ0, откъдето 

следва, че C > 0א (при 0א = ∞, се получава, че C = 2∞).  

 

Понеже стойностите от настройките на физичните константи вече казахме, че отговарят 

на реалните числа, това означава, че те винаги ще бъдат неизмеримо повече (2∞) от 

броя на вселените, с което теоремата е доказана!) 

 

Статистическите закони на теория допускат реализирането на събития с нищожно 

малка вероятност, но практическият опит показва, че такива събития никога не се 

изпълняват. Затова някои приемат, че за всяко събитие има определен „праг на 

вероятност”, под който неговото осъществяване е неправдоподобно. Но колкото и 

невъобразимо малки да са отношения като например 1/10500; 1/1065^720 и пр., все пак 

е възможно да има хора, които спорят, че подобни вероятности биха могли да се 

сбъднат. Когато обаче се получи вероятност 1/∞, тя е безкрайно по-малка и от най-

                                                           
17 Пенроуз, Р., Пътят към реалността, София, изд. „Изток Запад“, с. 432, 433. 
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малката вероятност, която бихме могли да запишем или дори да мислим. Затова, 

надяваме се, че и за такива „оптимисти“ вероятност 1/∞ съвсем сигурно ще означава 

абсолютна „забрана“ дадено събитие да се случи на практика. 

 

Възниква въпросът – вероятността 1/∞ всъщност клони към нула, затова има ли 

смисъл да я повдигаме на някаква степен? Трябва да следваме обаче правилата в 

математическата теория, според която общата вероятност да се случат две или повече 

събития е равна на произведението от вероятностите за осъществяване на всяко едно от 

тях поотделно. Когато се получи обща вероятност 1/∞𝑘, това показва повече от 

абсолютна невъзможност за реализирането на подобно събитие. 

 

Посоченото говори, че предвидените от Хокинг и Млодинов 10500 вселени са съвсем 

нищожно количество. Но дори да увеличат броя им до безкрайност, приведените 

изчисления дават да се разбере, че пак не се очертава никакъв шанс случайно да се 

породи свят като нашия. 

 

При живите организми вариациите са ограничени, понеже техните компоненти (ДНК, 

белтъци и т.н.) са изградени от строго определен брой дискретни единици (нуклеотиди, 

аминокиселини и др.). Но в действителност се очертават нищожно малки, практически 

неизпълними вероятности случайно да се образува протоклетка, способна да реализира 

всички жизнени процеси. С други думи, в посочените области, статистическите закони 

забраняват (не допускат, правят абсолютно невероятно) самоподреждането на 

материята. 

 

Фигура 3 ни позволява да направим и още едно важно заключение, а именно, че 

никакви еволюционни процеси не са допустими нито в мъртвата, нито в живата 

природа. 

 

Според дефиницията, йерархичната система е множество от елементи, които се 

намират в отношения и връзки помежду си и образуват определено единство, 

цялостност. Всички елементи на системата са взаимозависими, т.е. всеки от тях влияе 

на останалите и обратно – те също оказват въздействие върху него. Структурата на 

системата определя нейната вътрешна форма на подреждане, т.е. тя е израз на 

съществуващия в нея ред. Пълното описание на реда в сложно организираните системи 

се изучава от една сравнително нова наука – таксиологията (логиката на реда), която се 

разработва напоследък като една от най-фундаменталните и важни логически теории. 

Но нейните основни положения и категории се изследват с помощта на твърде сложни 

екстензионални математико-логически и теоретико-информационни методи. Затова ние 

няма да се спираме на тях, а ще приложим един изключително опростен подход, който 

ще ни позволи да направим изводи относно възможността за еволюция на йерархично 

подредените системи. 

 

При тях е в сила един принцип, известен като „или всичко, или нищо“. В смисъл, че 

структурата трябва да е съставена от подходящи елементи, които да са подредени в 

правилния ред, за да не се наруши действието на системата. Ако променим параметрите 

дори само на един от тях, или изобщо го премахнем, или разменим местата на някои 

елементи и пр., ще се получи смущение в работата на системата, което ще я разруши 

или изведе от употреба. Затова или всичко е наред и системата функционира нормално, 

или, в противен случай, все едно нищо не е наред и системата е ликвидирана. 
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Този принцип забранява постепенната „еволюция“ на една структура в друга. В 

състояние ли е един малък механичен часовник плавно да се трансформира в 

будилник? Да предположим, че едно от неговите зъбни колела е станало по-голямо като 

за будилник. Тогава то ще бъде несъвместимо с всички останали механизми на малкия 

часовник и той няма да отчита правилно времето или въобще няма да работи. Нека и 

другите му части се изменят и стават като за будилник. Докато една част от 

механизмите му са за малък часовник, а друга – за голям, функцията му ще бъде 

значително нарушена или въобще няма да може да се осъществи. Часовникът ще 

изпълнява предназначението си само тогава, когато или всичките му части са малки, 

или всичките са големи. 

 

А какво ще стане, ако някой от механизмите на часовника бъде заменен с елемент на 

компютър? Например, на мястото на пружината бъде поставен транзистор. Часовникът 

вече съвсем сигурно ще излезе от употреба. От друга страна и компютърът няма да 

реализира своята функция дори тогава, когато сме сглобили всички негови компоненти, 

а само един е останал на часовник. 

 

От казаното заключаваме следното: когато един предмет постепенно се преобразува в 

друг такъв от същия вид (но в нещо различен – по големина, друг модел и т.н.), 

функцията се затруднява или дори спира. А при трансформацията на предмет от един 

вид в предмет от друг вид, функция изобщо не може да се осъществи. Затова или 

„всичко“ е наред и системата функционира нормално, или, ако дори едно нещо не е 

наред, все едно „нищо“ не е наред и функцията е нарушена. 

 

Разбира се, отношенията между елементите на системите в природата са значително по-

сложни; ние си послужихме с тези примери, само за да онагледим принципа „или 

всичко, или нищо“. 

 

При системите с безкраен брой стойности на своите параметри се оказва, че: Не е 

възможен нито постепенен, нито скокообразен („квантов“) преход на една работеща 

система в друга.  

 

В първият случай, т.е. при постепенен преход, ако един от нейните параметри промени 

стойността си, той вече няма да бъде съгласуван с другите ѝ параметри и системата ще 

излезе от строя. Но докато не бъдат изградени напълно всички необходими параметри 

на другата система, тя също няма да бъде годна за работа, което следва от принципа 

„или всичко, или нищо“. 

 

Вторият случай, на внезапно преобразуване, отново няма как да се реализира. 

Вероятността всички параметри на системата изведнъж да се променят и да добият 

точно необходимите стойности на параметрите на която и да е друга действаща система 

е по-малка от безкрайно малка (според по-горните изчисления – 1/∞𝑘). 

 

При по-предните разсъждения вече стана дума, че всяка метаморфоза в параметрите на 

микросвета (характеристика на частиците, интензитет на взаимодействията и пр.) прави 

атомите нестабилни и води до тяхното разрушаване. С други думи, атомите на 

химичните елементи са дискретни структури, които не могат да преминават една в 
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друга чрез поредица от междинни форми, а изискват строго разчетено конструиране. 

По подобен начин бихме могли да разсъждаваме и за небесните формирования – 

планетни, звездни, галактични и т.н. 

 

Както е добре известно, при живите същества белтъците играят много важна роля – 

изграждат клетъчните структури, изпълняват каталитични функции, участват в 

реализирането на генома и др. Но една част от тях са тясно видово специфични, затова 

ако се появи мутация, която да доведе до образуването на различен белтък, неговото 

действие няма да бъде в унисон с работата на останалите белтъци. По такъв начин, 

генетичните мутации пречат на синхронизацията на системите в организма и затова на 

практика се явяват вредни за индивида, т.е. не му помагат в борбата за съществуване. С 

други думи, принципът „всичко или нищо“ не способства и за постепенната еволюция 

на организмите, а няма никакви сведения и за „квантова“ (т.е. внезапна) поява на нови 

видове.  

 

От направените разсъждения можем да заключим следното: Междинните състояния са: 

а) неустойчиви – при атомните и небесните структури и б) нефункциониращи – при 

живите организми. Това означава, че концепцията за универсална дарвинова еволюция 

на системите в мъртвата и живата природа е съвършено неприемлива. 

Единствено интелектът е способен да реализира събития, чиято вероятност за 

осъществяване е от порядъка на 1/∞ на някаква степен. 

 

Вече отбелязахме, че вероятността случайно да се сглоби дори такава проста система 

като бутало и цилиндър е (1/∞)4, но за един разумен конструктор това не представлява 

никакъв проблем. С други думи, вероятност едно върху безкрайност на някаква степен, 

както подчертахме, очертава демаркационната линия между съзнанието и слепия случай 

(или „часовникар“ по израза на Докинс), която последният по никакъв начин не би могъл да 

премине. 

 

Като се върнем на фиг. 3, нека да си припомним парадокса, свързан с онази проста 

сметка:  

𝑃 = lim
𝑚→∞

1

𝑚𝑘 = 0 , 

 

от която се разбира, че Бог може да сътвори неограничено разнообразие от подредени и 

устойчиви светове, но всеки един от тях е твърде малко вероятен (1/∞ на някаква 

степен), което изключва случайното му възникване.  

 

Така се отговаря и на въпроса, поставен още от Айнщайн – „имал ли е Бог избор при 

създаването на Вселената?“, който отново задават Хокинг и Млодинов в книгата си 

„Великият дизайн“. 
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5. Пространството и времето. 

 

Третият неразрешен проблем в книгата на Хокинг и Млодинов се отнася до появата на 

пространството и времето. 

 

Крис Айшем обръща особено внимание на това, че до този момент не е ясно как трябва 

да изглежда теорията на квантовата гравитация и на какви данни ще се опира. Според 

него основните трудности при изработването на квантова теория на гравитацията, а 

оттам и на квантова космология, произтичат от обстоятелството, че „общата 

относителност не е просто теория на гравитационното поле, а в съответния смисъл – и 

на самото пространство-време и, значи, квантовата теория на гравитацията трябва да 

каже нещо и за квантовата природа на пространство-времето“.18 

 

Във „Великият дизайн“ авторите не изразяват ясно становище по отношение на 

въпросите с: 1) произхода на времето и 2) началото на Вселената.  

 

До настоящия момент обаче нито един от стълбовете на съвременната физика – нито 

общата теория на относителността, нито квантовата механика, нито дори теорията на 

струните – не е в състояние да обясни съществуването на пространството и времето.  

 

Колкото до втория въпрос, Стивън Хокинг и Джим Хартъл в една своя разработка 

(направена още през 1982 г. и повторена във „Великият дизайн“) въвеждат т. нар. 

„имагинерно време“, при което „различието между пространство и време напълно 

изчезва“. По такъв начин в тяхната теория е възможно пространство-времето да е 

крайно по протежение и все пак Вселената да няма начало и край, понеже се премахват 

сингулярностите в тези моменти. (През 2015 г. в съвместна научна публикация на А. Ф. 

Али и С. Дас също бе заявена подобна позиция, основана на уравнения от квантовата 

физика.19) 

 

Както признава самият Хокинг обаче, тази постановка е твърде спекулативна: „трябва 

да отбележа, че идеята времето и пространството да са крайни, но без граница, е 

само предположение: тя не може да се изведе от някакъв друг принцип“. Затова не е 

трудно да се досетим, че той е използвал този подход, за да се стигне накрая до извода: 

„Доколкото Вселената има начало, можем да предполагаме, че има Създател. Но ако 

Вселената е напълно самостоятелна, без граница или край, тя няма нито начало, 

нито край: тя просто съществува. Къде тогава е мястото на Създателя"?20 

 

Съвсем наскоро обаче екип под ръководството на Жан-Люк Лехнерс, в който влизат 

Джоб Фелбрудж и Нийл Турок, с помощта на значително по-мощни математически 

методи и средства успя да докаже, че моделът „без граница“ на Хокинг и Хартъл е 

несъстоятелен (а още беше опроверган и т. нар. „тунелен преход“ на Виленкин, който 

също изключва начало на времето)!21 

 

                                                           
18 Butterfield, J., C. Isham, Spacetime and the Philosophical Challenge of Quantum Gravity 

http://arxiv.org/pdf/gr-qc/9903072. 
19 No Big Bang? Quantum equation predicts universe has no beginning.  

https://m.phys.org/news/2015-02-big-quantum-equation-universe.html. 
20 Хокинг, Ст., „Кратка история на времето“ ИК „БАРД“ ООД, София, 2010, стр. 217-223. 
21 No Universe without Big Bang. 

https://m.phys.org/news/2017-06-universe-big.html. 

http://arxiv.org/pdf/gr-qc/9903072
https://m.phys.org/news/2015-02-big-quantum-equation-universe.html
https://m.phys.org/news/2017-06-universe-big.html
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6. Биологично доказателство на теоремата за съществуването на Бога. 

 

Теоретиците на движението Интелигентен дизайн издигат концепцията за т. нар. 

„нередуцируемо сложна система“, чието определение е следното: „единна система… 

като отстраняването на която и да било от частите прави системата неспособна да 

функционира“. Най-популярният пример, който дават, е с двигателя на бактериалното 

камшиче (флагелум). Но те допускат елементарна грешка като твърдят, че „няма данни 

неговите части да изпълняват и други функции“. Може би, когато са направили това 

изявление, наистина да не е имало данни, че в живия свят се случва нещо подобно, но 

при машините, създадени от човека, е възможно редица части да бъдат 

взаимозаменяеми или конструкциите им да са твърде подобни, макар да изпълняват 

различни функции. 

 

Натуралистите, разбира се, веднага се възползват, за да обърнат нещата в полза на 

Дарвиновата еволюция. Те излизат с опростенческото обяснение, че „доказателството 

за редуцируемостта на флагеларния двигател се състои в това, че някои от съставните 

му части могат да функционират на друго място – например под формата на игличките 

на секреторната система тип III (injectisome, T3SS – Type III secretion system), срещаща 

се при болестотворни бактерии“. Тази молекулярна машина има иглоподобна структура 

и се използва като сензорна сонда за откриване на еукариотни организми – пробива 

дупка в клетките на гостоприемника и отделя протеини, с които бактериите го 

заразяват (фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4 Флагелумът (вляво) изпълнява съвсем друга функция от игличките на секреторна 

система T3SS (вдясно), но и двата израстъка съдържат идентични части (изградени обаче от 

различни протеини). Това са: С-пръстенът, MS-пръстенът и експортният апарат, който изнася 

протеини извън клетъчната стена, където те се самоорганизират, за да образуват флагелум или 

игла.  

 

Но въпреки сходството между двете структури учените не са в състояние да докажат, 

че игличките могат да се превърнат в камшиче. Когато Робърт Макнаб прави 

внимателно проучване на проблема, макар да говори в контекста на дарвинизма, все 

пак заключава, че няма смесване, т.е. двете системи са еволюирали отделно.22 С други 

                                                           
22 Type III flagellar protein export and flagellar assembly 
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думи, макар флагеларният мотор да споделя някои елементи с T3SS, двете молекулярни 

машини не могат да се трансформират една в друга. 

 

Оказва се, че всеки вид бактерия има уникален биологичен двигател, който се 

различава от тези на другите видове по форма, големина, сложност, мощност, стойност 

на въртящия момент, скорост и други параметри (фиг. 5). Протеините, които ги 

изграждат, не са едни и същи, което означава, че аминокиселините им са способни да се 

пренареждат в милиони различни бактериални (и не само!) флагеларни системи. 

Понеже компонентите на тези двигатели са изградени от различни видово специфични 

белтъци, имаме всички основания да смятаме, че постепенният еволюционен преход 

тук е невъзможен. 

 

Археите например плуват с ротационен двигател, който няма връзка с бактериалните 

мотори. Двигателите на археите понякога използват и други източници на енергия, а 

тяхното витло расте от основата вместо от върха. През последните две десетилетия на 

ХХ век биолозите установиха, че археите, макар и прокариоти, са фундаментално 

различна форма на живот от бактериите. Този извод беше направен въз основа на 

филогенетичен анализ на рибозомната им РНК, наличието на етерни липиди в 

клетъчната им мембрана и отличаващи се ензими и биохимични пътища. 

 

 

 
 

Фиг. 5 Чрез електронна криотомография е получен висококачествен 3D модел на 

молекулярната структура на бактериалните двигатели.23 Те изключително напомнят обикновен 

електромотор, като механизмите им на същия принцип предават въртящ момент на 

флагелумите (витлата), движещи бактериите напред. (Виж анимацията, към която е посочен 

линк в бел. [24]). 

                                                           
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488904001016.  
23 Първите подробни изображения на „загадъчните“ естествени биодвигатели (видео) 

http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Parvite-podrobni-izobrazheniia-na-zagadachnite-estestveni-

biodvigate_41059.html. 
24 Bacterial Flagellum – A Sheer Wonder Of Intelligent Design – video 

https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488904001016
http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Parvite-podrobni-izobrazheniia-na-zagadachnite-estestveni-biodvigate_41059.html
http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Parvite-podrobni-izobrazheniia-na-zagadachnite-estestveni-biodvigate_41059.html
https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk
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Малко математика 

 

Мнозина учени са се опитвали да изчислят минималната генетична информация, 

необходима за реализирането на най-простата организмова форма и общото мнение е за 

250 до 300 гена.25 Известните прокариоти с най-малко количество генетичен материал 

съдържат близо 500 гена, ДНК-молекулата им е с над 500 000 базови двойки 

нуклеотиди, броят на ензимите им достига няколко стотици, а поне още толкова са и 

другите им видове белтъци.26 Нека отбележим, че структурите и функциите на 

прокариотите напомнят (без да са точно копие) на хипотетичния прародител на всички 

живи организми (LUCA),27 което предполага, че той е имал и подобен набор от гени, 

ензими и пр. 

 

Преди около десетина години колектив от физици, математици и други учени от 

Руската академия на науките публикува твърде екзотична хипотеза, според която дори 

сложните органични вещества са се образували заедно със Слънчевата система още в 

протопланетния облак, като след формирането на Земята много бързо са дали началото 

на живота.28 

 

Разбира се, тази хипотеза не може да бъде взета насериозно, защото всички такива 

съединения щяха да се разрушат след време в магмения океан (какъвто според 

хипотезите е била Земята в продължение на стотици милиони години), а и не се 

наблюдават в състава на кометите, метеоритите, както и на другите тела от Слънчевата 

система. 

 

Ние обаче ще разширим обхвата на посочената идея, като ще допуснем, че органични 

съединения, и по-специално нуклеотиди, могат да се образуват из цялата наблюдаема 

Вселена. Ако в нея няма празни пространства и тя е здраво натъпкана с елементарни 

частици, според изчисленията техният брой ще бъде около 10130. Ще приемем, че на 

мястото на всяка частица е разположен нуклеотид и той взаимодейства с околните 

средно по един трилион (1012) пъти в секунда, за време 30 милиарда години (т.е. 

1018 секунди). В такъв случай комбинациите от нуклеотиди, които ще се получат, ще 

са: 

𝟏𝟎𝟏𝟑𝟎х𝟏𝟎𝟏𝟐х𝟏𝟎𝟏𝟖 = 𝟏𝟎𝟏𝟔𝟎 

 

(За незапознатите с математиката ще поясним, че 10161 е броят на комбинациите, 

случващи се в десет такива вселени, 10169– в един милиард, 10178 – в един милиард 

милиарда, 10187 – в един милиард милиарда милиарда и т.н.) 

                                                           
25 Design and synthesis of a minimal bacterial genome. 
26 Екипът на Крейг Вентър през 2016 г. съобщи, че е успял да създаде организъм с минимално възможен 

геном, наречен Syn 3.0, защото е получен по изкуствен път. За основа е послужил геномът на бактерията 

Mycoplasma mycoides, който биолозите съкратили до най-необходимите 473 гени за оцеляване и 

възпроизводство. (Счита се обаче, че функцията на 149 от гените на Syn 3.0 остава неизвестна. Но дори 

да приемем, че би могло да се мине и без тях, пак остават цели 324 гена като абсолютен минимум.) 

Synthetic microbe lives with fewer than 500 genes 

https://www.sciencemag.org/news/2016/03/synthetic-microbe-lives-fewer-500-

genes?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=syn30-3195.  
27 Кой е мистериозният родоначалник на целия живот на Земята 

https://nauka.offnews.bg/news/Biologiia_16/Koj-e-misteriozniiat-rodonachalnik-na-tceliia-zhivot-na-

Zemiata_53388.html. 
28 Жизнь создаёт планеты? 

http://evolution.powernet.ru/library/lifecreate.htm. 

https://www.sciencemag.org/news/2016/03/synthetic-microbe-lives-fewer-500-genes?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=syn30-3195
https://www.sciencemag.org/news/2016/03/synthetic-microbe-lives-fewer-500-genes?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=syn30-3195
https://nauka.offnews.bg/news/Biologiia_16/Koj-e-misteriozniiat-rodonachalnik-na-tceliia-zhivot-na-Zemiata_53388.html
https://nauka.offnews.bg/news/Biologiia_16/Koj-e-misteriozniiat-rodonachalnik-na-tceliia-zhivot-na-Zemiata_53388.html
http://evolution.powernet.ru/library/lifecreate.htm
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Тук ще отговорим на молекулярния фармаколог д-р Мъсгрейв, който твърди, че 

креационистите (и Фред Хойл) подвеждат аудиторията, че абиогенезата е 

статистически невъзможна.29 

 

Ще направим съвсем елементарни изчисления, като ще се постараем да бъдем 

изключително щедри в полза на еволюционизма. Нека да предположим, че първият жив 

организъм (който би трябвало да се е появил едва няколко десетки милиона години 

преди LUCA) е притежавал само пет различни протеина. Броят на аминокиселините в 

полипептидните вериги на белтъците варира от стотина (рядко по-малко) до десетки 

хиляди, но ние ще съкратим този брой средно на тридесет (колкото е споменатия от 

него свръхмалък ензим-лигаза от групата Ghadiri). Макар едва ли някой учен да се 

съгласи, че е възможно устройството на праклетката да е било толкова опростено, то 

пак вероятността за нейната поява ще е: 20150 ≈ 10195, т.е. абсолютно непостижима. 

 

Както е добре известно, една аминокиселина се кодира от кодон, съставен от три 

нуклеотида, т.е. за всичките 150 аминокиселини ще са необходими 450 нуклеотида. 

Понеже нуклеодитите (независимо дали геномът е разположен в ДНК или в РНК) са 

четири различни вида, то вероятността да се получи правилният ред нуклеотиди, 

осигуряващи възпроизводството дори на такъв нищожен „организъм“ е: 4450 ≈ 10270. 

(Някои биолози допускат, че тогава е било възможно кодоните да са били от по два 

нуклеотида, като в такъв случай ще получим: 4300 ≈ 10180.)  

 

По такъв начин става ясно, че съществува огромна бездна(!) до необходимите 10195 

(респективно – 10270или 10180) броя комбинации, които трябва да се извъртят, за да се 

получи действителна възможност да възникне и най-простият жив организъм! При това 

ние бяхме прекалено щедри – реално информацията за организъм, способен 

самостоятелно да извършва всички жизнени процеси, би могла да се запише на не по-

малко от 50 000 нуклеотида, от което следва, че вероятността за правилната им 

подредба е 450 000 ≈ 1030 100. Както се казва, коментарът е излишен!  

 

В отговор на предизвикателството от привържениците на интелигентния дизайн, 

еволюционните биолози Марк Пален и Николас Мацке пишат: „или има хиляди или 

милиони отделни акта на създаване ... или трябва да се приеме, че изключително 

разнообразните съвременни флагеларни системи са еволюирали от общ прародител“.30 

 

На това място трябва дебело да подчертаем, че натуралистите окончателно губят 

играта, защото не само двигателите, но и големият брой молекулярни машини при 

всеки отделен вид бактерии и археи са уникални, а така е и при всички останали „по-

висши“ организми. По такъв начин за еволюцията става абсолютно невъзможно да 

произведе както стотиците молекулярни машини във всяка отделна клетка, така и да 

постигне милионите техни вариации в различните видове организми с колкото и 

години да разполага! До същия извод са стигнали и математиците още в средата на ХХ 

век.31 В Библията обаче е записано, че организмите са били сътворени според родовете 

                                                           
29 Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations 

http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/abioprob.html.  
30 From The Origin of Species to the origin of bacterial flagella 

https://www.ocf.berkeley.edu/~matzke/matzke_cv/_pubs/Pallen_Matzke_2006_NRM_origin_flagella.pdf. 
31 През 1965 г. в Швейцария се организира среща между неодарвинисти и математици. На нея 

последните изразяват сериозни съмнения относно статистическата възможност за еволюция. След 

http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/abioprob.html
https://www.ocf.berkeley.edu/~matzke/matzke_cv/_pubs/Pallen_Matzke_2006_NRM_origin_flagella.pdf
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им, т.е. говори се за „хиляди или милиони отделни актове на създаване“, което остава и 

единственото възможно обяснение! 

 

7. Опит за научно доказателство за съществуването на Бога. 

 

Авторите на „Великият дизайн“ не се противопоставят на никоя друга религия, а 

атакуват единствено християнството. Дори когато цитират митовете на викингите, на 

индианските и африканските племена и др., подтекстът е, че те са също толкова 

измислени и наивни, колкото разказът за Сътворението и чудесата, описани в Библията. 

Най-известните войнстващи атеисти като Р. Докинс, Д. Денет, С. Харис, К. Хитченс и 

други са приели също за свой изключителен приоритет борбата с християнството 

(макар да заявяват, че критикуват религията изобщо), поради което тук ще се постараем 

да отговорим на техните нападки.  

 

В теистичната традиция на християнството най-важните твърдения се отнасят към 

съществуването, природата и дейността на Бога. Досега аргументацията в това 

отношение винаги е била единствено в сферата на философията, но сега ще се опитаме 

да включим и науката. Това ще ни позволи да използваме не само логиката, но и 

математиката, както и емпиричната проверка при доказването на истинността на тези 

доктрини.  

 

Според християнството Бог се разкрива на света по два начина: чрез общо и чрез 

специално откровение. Общото откровение (предмет на т. нар. естествено богословие) 

се осъществява посредством природата, историята и човешката личност и е 

предназначено за народите от всички времена и на всяко място. Специалното 

откровение е предадено на отделни хора, които са записали боговдъхновените слова на 

Библията, и чрез въплъщението на Божия Син – Иисус Христос. Според Тома 

Аквински съществуването на Бога и ред Негови атрибути (всезнание, премъдрост, 

всемогъщество и пр.) могат да бъдат доказани рационално, но ученията за Троицата, за 

Боговъплъщението, за Спасението и др. стават наше достояние единствено чрез 

специалното Божие откровение. 

 

Естественото богословие е развило впечатляващо разнообразие от аргументи за 

съществуването на Бога, но само четири от тях се смятат за основни – онтологичният, 

космологичният, телеологичният и нравственият.32 През втората половина на ХХ век 

                                                           
разгорещени спорове е решено на следващата година да се подготви конференция, на която обстойно да 

се дискутират въпросите, свързани с проблематиката на новата Синтетична теория на еволюцията.  

Ранната пролет на 1966 г. се провежда симпозиум в института Уистър (Филаделфия), продължил четири 

дни. На него се изказват редица водещи световни математици, запознати с проблемите на биологията. В 

докладите им са включени изчисления, направени с най-мощните по онова време компютри. Като 

отчитат сложността на ДНК, протеините, ензимите и другите фактори, обуславящи пораждането и 

развитието на живота, те недвусмислено доказват, че статистически абиогенезата и еволюцията е 

невъзможно да се осъществят, независимо какъв период от време имат на разположение.  

Повече сведения относно симпозиума в института Уистар можете да намерите в книгата: "Paul Moorhead 

and Martin Kaplan (eds.), Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, Wistar 

Institute Monograph No. 5."  

https://scientistsforjesus.wordpress.com/2013/10/22/mathematical-challenges-to-the-neo-darwinism-theory-of-

evolution/. 
32 Естественото богословие използва изследователските методи и нормите на рационалността от всяка 

област на философията (а нашето мнение е, че в него задължително трябва да бъде включена и науката). 

Като централни теми тук се очертават доказателствата за съществуването на Бога и проблемът за 

злото.  

https://scientistsforjesus.wordpress.com/2013/10/22/mathematical-challenges-to-the-neo-darwinism-theory-of-evolution/
https://scientistsforjesus.wordpress.com/2013/10/22/mathematical-challenges-to-the-neo-darwinism-theory-of-evolution/
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британският философ на религията и науката Ричард Суинбърн написва трилогия за 

непротиворечивостта на теистичната вяра, която е принос към теологията.33 Според 

него никой от изброените аргументи поотделно не потвърждава съществуването на 

Бога, но ако ги съберем и добавим към тях реда във Вселената и природата, 

провиденциалния и религиозния опит, чудесата, наличието на високо развит човешки 

интелект и пр., християнският теизъм става по-вероятен от неговото отрицание.  

 

Съинбърн прилага теоремата на Бейс в опит да докаже Божието битие. През ХVIII век 

презвитерианският пастор и математик Томас Бейс разработва частен вариант на 

задачата за обратната вероятност.34 В теорията на решението обаче се използва 

правилото „избирай така, че да увеличиш до максимум очакването за полза“, което е 

една от причините критиците да смятат този метод за полезен само в тесни класове от 

случаи. Проблемът при прилагането на бейсианския метод в богословието е, че на 

различните „величини“ – четирите основни аргумента, религиозният опит, чудесата и 

пр. – се придават съвсем субективни стойности, поради което можем да увеличим 

произволно „очакването за полза“, т.е. за максимално приближаване към стоте 

процента на доказателството за съществуването на Бога. 

 

Въз основа на направените изводи ние ще се опитаме да преодолеем ограничеността и 

субективизма на бейсианския метод и да постигнем някакъв напредък в тази 

изключително сложна проблематика.  

 

а) Математическо доказателство. 

 

Нека проследим по-внимателно какви са следствията от теоремата за 

съществуването на Бога, развита по напред. Според нея излиза, че дори световете да 

са безкрайност на степен безкрайност (т.е. ∞∞), пак не се оформя каквато и да било 

вероятност (според изчисленията – 1/∞ на някаква степен) да възникне подреден и 

устойчив свят (поне от същия тип вселени като нашата – с материя, пространство и 

време). От факта, че този свят, който е подреден и устойчив, съществува, следва, че 

няма как той да се е появил случайно. 

 

Когато разглежда проблема за големината на физическата безкрайност Р. Пенроуз 

пише: „Нека накрая да видим как са свързани въпросите за безкрайността и 

построимостта с математическите теории, познати ни от предишните глави, а също и с 

днешните ни физични теории. […]  

 

Що се отнася до размера на безкрайността, на която понастоящем сме намерили 

употреба, изглежда, нито една физична теория не ни принуждава да отидем отвъд C (=
2ℵ0), т.е. кардиналното число на системата от реални числа R.“ 

 

По-нататък той пояснява нещата от чисто математическа гледна точка: „Какво да 

кажем за семействата на функциите, дефинирани в такива пространства? Ако 
                                                           
33 Става въпрос за книгите: „Непротиворечивостта на теизма“ (1977), „Съществуването на Бога“ (1979) и 

„Вяра и разум“ (1981). След 1985 г., когато става професор по философия на християнската религия в 

Оксфорд, Суинбърн пише и тетралогия, посветена на редица от базисните църковни учения, която 

завършва в края на 1998 г. През 1995 г. Суинбърн приема като свое изповедание Православието и, както 

сполучливо се изразяват неговите приятели, „представлява типичен пример за логицистичното 

англосаксонско морално философстване“. (Виж на линка по-долу трудовете му, излезли до този момент.) 

Books by Richard Swinburne. https://www.amazon.com/Richard-Swinburne/e/B000AQ6QSE. 
34 Bayes’s theorem. https://www.britannica.com/topic/Bayess-theorem. 

https://www.amazon.com/Richard-Swinburne/e/B000AQ6QSE
https://www.britannica.com/topic/Bayess-theorem
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разглеждаме например семейството на всички реално-числови функции в дадено 

пространство C, се оказва, че то има 𝐂𝐂 елемента (тъй като толкова са изображенията от 

пространството с C на брой елемента в пространство с C на брой елемента). Това със 

сигурност е много повече от C.“ (Същото се отнася и за различни типове векторни 

полета, чиито степени на свобода могат да достигнат ∞к∞𝑛
, което отново е повече от 

C.)35  

 

Ако в бъдеще физическите теории създадат модел, при който стане възможно 

математически броят на вселените да е по-голям или равен на С, тогава би могло да се 

оспори онзи аспект от теоремата, доказващ съществуването на Бога. Според нас обаче, 

това е малко вероятно да се случи, защото не бива да разсъждаваме за каквито и да 

било светове изобщо, а единствено за вселени от типа на нашата, понеже тя е 

единствената, която познаваме и затова при анализите си трябва да обосновем точно 

нейното съществуване. 

 

Но при всички случаи ще остане валиден другият аспект на теоремата, според който 

статистически не е възможна спонтанната поява на живота, нито неговата еволюция по 

пътя на мутациите. Да си припомним колко лесно е да се докаже математически, че 

органелите от видово специфични белтъци (например молекулярните машини, които са 

десетки и стотици дори при прокариотите) няма как случайно да се образуват, нито да 

се трансформират в клетъчни структури на друг вид организъм. 
 

Вече нееднократно отбелязахме, че единствено разумът е способен да създава неща, 

чиято вероятност за поява е едно върху безкрайност на някаква степен, което 

представлява и демаркационната линия между него и слепия случай.  

 

Но ако, според гореизложената теорема, не е възможно случайно да се появи и 

високоорганизирана структура като носител на разума (да речем, нещо от типа на т. 

нар. „мозък на Болцман“),36 следва, че разумът може да съществува независимо от 

каквато и да било материална конструкция.  

 

По-нататък трябва да се запитаме би ли могла материята, макар в някакво 

неорганизирано състояние, да съществува вечно успоредно с разума? Антропният 

принцип свидетелства, че за построението на нашия свят е необходимо тя да притежава 

редица (означихме ги с n) базисни качества. Ако приемем, че принципно са възможни 

безкраен брой качества, то вероятността материята реално да е с точно необходимите 

от тях е математически нулева.  

 

От друга страна, ако материята притежава безброй (или поне повече от n) качества, то 

някои от тях ще бъдат излишни и биха могли да разбалансират равновесието в атомите, 

например. Затова те трябва да бъдат премахнати, т.е. превърнати в нищо. В случай, че 

материята не притежава някое качество, което е безусловно необходимо за нейното 

структуриране и/или функциониране, ще се наложи то да бъде сътворено от нищото. 

 

                                                           
35 Виж Пенроуз, Р., Пътят към реалността, София, изд. „Изток Запад“, с. 431, 433. 
36 Мозъци на Болцман – хипотетични самоосъзнаващи се обекти, възникващи в резултат от флуктуация в 

някоя система.  

Boltzmann brain  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Boltzmann_brain. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Boltzmann_brain
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От тези разсъждения излиза, че е най-правдоподобно (по-точно „задължително“) да 

приемем, че материята е била сътворена от нищото с точно необходимите качества. А 

сътворение от нищото предполага един всемогъщ съзнателен Творец. Едно от 

следствията на теоремата е и, че Той може да сътвори безкрайно количество от 

подредени и устойчиви светове (като в същото време нито един от тях не би могъл да 

се образува случайно). Нещо повече, от разсъжденията дотук излиза, че Бог не е 

идентичен с материята, от което следва, че Той е трансцендентен – вън и независим от 

пространствено-времевия континуум. 

 

Появява се обаче следният въпрос: изчисленията от посочената теорема не се ли 

отнасят и за Бога? Тоест според тях и Той не би могъл да възникне случайно или да 

съществува вечно. 

 

За решението на това затруднение спомагат две обстоятелства: 

 

1) Бог е трансцендентен, т.е. непознаваем в Себе Си и напълно различен от 

каквато и да била материя. По такъв начин теоремата става неприложима към Бога. 

 

2) Нещата в случая са асиметрични – светът не е необходим за съществуването 

на Бога, но Бог е безусловно необходим за битието на света. 

 

Можем да разсъждаваме и така: Ако теоремата се отнася и за Бога и доказва, че няма 

Бог, тогава би трябвало да няма абсолютно нищо. От това, че нашият свят не само е в 

наличност, но е и подреден и устойчив, следва по необходимост, че Бог съществува! 

Въпросът на Лайбниц „защо съществува нещо, вместо да няма нищо?“ получава 

отговор „светът съществува единствено по волята на Бога!“. 

 

В допълнение на казаното ще отбележим, че има три възможности за отговор на 

основния философски въпрос „кое е първично?“: 

 

– Материята 

 

– Бог и материята 

 

– Бог. 

 

Както се уверихме, от теоремата следва, че материята няма как да бъде първична, 

защото не би могла да се организира в свят като нашия. Освен това по-горе стана дума, 

че материята не е вечна, понеже математически е невъзможно да притежава единствено 

необходимите качества. Остава третият вариант, а именно, че първичен е само и 

единствено Бог! 

 

Но имаме ли право да говорим за научно доказателство за съществуването на Бога, след 

като науката се доверява само на емперично проверими факти, а Бог е трансцендентен, 

т.е. няма как наличието Му да бъде установено по пряк начин?  

 

В своята книга „Десет големи идеи на науката“37 Питър Аткинс, професор по физико-

химия в Оксфорд, обаче предупреждава, че науката ще трябва да промени своя 

                                                           
37 Galileo's Finger: The Ten Great Ideas of Science 

https://www.goodreads.com/book/show/68219.Galileo_s_Finger. 

https://www.goodreads.com/book/show/68219.Galileo_s_Finger
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критерий за приемливост. Това е свързано с кварките: нито един от кварките никога не 

е наблюдаван отделно и най-вероятно никога няма да бъде. Но ние сме все по-уверени в 

тяхното съществуване, защото от него произтичат много проверими факти. Тук имаме 

верификация чрез следствия, а не чрез експерименти, верификация по косвени 

доказателства, а не въз основа на пряк опит.38  

 

Както изрично подчертава Аткинс: „Може би е дошло времето, когато тази граница 

трябва да се прекрачи, но това е Рубикон на науката, който трябва да се премине с 

повишено внимание“. 

 

б) Експериментална проверка на теориите, отнасящи се до микрокосмоса. 

 

През 1931 г. австрийският математик Курт Гьодел извежда „Теорема за непълнотата“, 

която гласи, че формалните системи на логиката и математиката са семантично 

непълни и не позволяват строго доказателство (или опровержение). Като най-прост 

пример можем да посочим невъзможността за разрешение на апориите на Зенон – Ахил 

(най-бързият бегач от древността) не би могъл да настигне една костенурка, ако тя е 

стартирала само няколко крачки пред него.  

 

Досега никой не е успял да опровергае твърденията на елейския мислител чисто 

теоретично,39 но на практика дори едно малко дете може лесно да се справи с подобна 

задача. Затова днес не е достатъчно да бъде създадена една научна постановка, но от 

нея трябва да произтичат определени следствия, които да позволяват емпирична 

проверка на нейната истинност. 

 

През 2010 г. физици, работещи с американския ускорител Tevatron, обявиха, че 

предварителните прогнози от осемгодишните им изследвания сочат леко превъзходство 

на материята над антиматерията. Анализът на данните от стотици трилиони сблъсъци 

на протони и антипротони води до сензационен ефект: при разпада на В-мезони 

образуването на мюони е с 1% по-вероятно от това на антимюони. Но вероятността за 

грешка бе изчислена на 3,2σ (0,005%), което се оказа недостатъчно, за да се приеме 

подобно заключение, понеже стандартът е 5σ (0,00003%).40  

Настоящите проучвания с Големия адронен колайдер обаче напълно изпариха и 

последните надежди да бъдат спасени космологичните хипотези! Публикуваните към 

края на месец октомври 2017 г. физични експерименти в ЦЕРН са проведени с над 350 

пъти по-голяма точност от всички предишни измервания. Резултатите принудиха 

Кристиан Смора недвусмислено да заяви: „Всички наши наблюдения откриват пълна 

                                                           
38 Често не си даваме сметка колко много неща в науката се обуславят от косвени доказателства. В 

математиката косвеното доказателство е равносилно на прякото. В природните науки – теорията за 

Големия взрив и макроеволюцията например, биха могли да се докажат единствено по косвен път. А 

какво да кажем за историята, където всяко свидетелство за отминали събития и преди живели личности, 

може да бъде единствено косвено! (б.а. В.В.) 
39 Някои считат, че парадоксите на Зенон могат да бъдат разрешени чрез математическия анализ 

(разработен от Нютон, Лайбниц, Вайерщрас и Коши), който създава методология за работа с безкрайно 

малки числа и безкрайни редици. Това становище обаче е спорно, понеже диференциалното смятане 

използва граници (т.е. безкрайни приближения), като същото в логически аспект е и аргумент на 

апориите. 
40 Fermilab scientists find evidence for significant matter-antimatter asymmetry 

http://news.fnal.gov/2010/05/fermilab-scientists-find-evidence-significant-matter-antimatter-asymmetry/.  

http://news.fnal.gov/2010/05/fermilab-scientists-find-evidence-significant-matter-antimatter-asymmetry/
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симетрия между материята и антиматерията, поради което Вселената всъщност не би 

трябвало да съществува“.41 

 

в) Какво говорят данните от наблюденията? 

 

Снимка, направена с телескопа Хъбъл през 2009 г. (фиг. 6 а), ни показва над десет 

хиляди галактики на около 13 млрд. ly. На малко по-късна фотография от 2012 г. (фиг. 

6 б) виждаме други над 5 500 галактики. Най-далечните са на разстояние около 13, 2 

млрд. ly, което се потвърждава и от техните спектрални линии, получени с помощта на 

наземни телескопи. През 2016 г. бе съобщено, че е открита галактика с около 2-4 

милиарда светила, намираща се на 13,4 млрд. ly, поради което Гарт Илънгуорт от 

Калифорнийския университет е стъписан напълно основателно: „Удивително е, че 

толкова масивна галактика е съществувала вече 200-300 милиона години след като са 

се сформирали първите звезди“.42 Наистина някои от тези галактики са дребни със 

странни и удивителни форми, на сцената откриваме и мистериозните квазари, но 

преобладаващата част от тях са досущ като днешните галактики. 

 

а)  б)  
 

Фиг. 6. Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) са фотографии на Вселената, обхващащи 

области от свръхдълбокия космос, направени от космическия телескоп „Хъбъл“ с 

експониране за повече от милион секунди.43 

 

Когато се коментират подобни фотографии, обикновено се набляга на обстоятелството, 

че част от изобразените галактики са с големина едва около 1% от тази на Млечния път, 

а други са толкова сини, че изглежда са изключително бедни на тежки елементи. Някои 

космолози смятат, че такива обекти са ключов момент за разбулването на мистерията 

относно първите еволюционни стъпки в образуването на Вселената.  

 

Ричард Боуенс от Университета на Калифорния заявява: „Невижданите досега 

галактики са твърде сини, така че в тях трябва почти да липсват тежки елементи, т.е. те 

принадлежат на поколение с почти първични характеристики“. В статията още се казва: 

„Дълбоките наблюдения предоставят нови доказателства за йерархичния модел на 

                                                           
41 Scientists Have Concluded That The Universe Shouldn't Really Exist 

https://www.sciencealert.com/scientists-have-concluded-that-the-universe-shouldn-t-really-exist. 
42 Hubble Team Breaks Cosmic Distance Record 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-team-breaks-cosmic-distance-record.  
43 Hubble eXtreme Deep Field 

http://goo.gl/rSAbwC.  

https://www.sciencealert.com/scientists-have-concluded-that-the-universe-shouldn-t-really-exist
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-team-breaks-cosmic-distance-record
http://goo.gl/rSAbwC
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постепенното заформяне на галактиките, при който малки обекти трупат маса или се 

сливат в по-големи в един плавен и систематичен, но драматичен процес на сблъсъци и 

агломерация“.44 Подобни аргументи обаче не са достатъчно убедителни!  

 

Ето какво четем в статия още от 2005 година: „Космическият телескоп „Хъбъл“ на 

НАСА/ЕКА и космическият телескоп „Спицър“ на НАСА се опитаха да „претеглят“ 

звездите в някои далечни галактики. Оказа се, че една от тези галактики не е само сред 

най-отдалечените, наблюдавани някога, но изглежда необичайно масивна и зряла за 

своето място в младата Вселена. 

 

Това е изненадало астрономите, защото най-ранните галактики във Вселената 

обикновено се смятат за твърде по-малки агломерации от звезди, които постепенно се 

сливат, за да изградят големите величествени галактики като нашия Млечен път. 

 

„Тази галактика изглежда е натрупала маса невероятно бързо, в рамките на 

няколкостотин милиона години след Големия взрив“, заяви Бахрам Мубашер от 

Европейската космическа агенция и Научния институт за космически телескопи, член 

на екипа, открил галактиката. 

 

„Това показва, че нейните звезди са (достигнали) около осем пъти по-голяма маса, 

отколкото тези в нашия Млечен път днес, и тогава, също толкова неочаквано, в нея са 

престанали да се образуват нови звезди. Изглежда, че звездите ѝ са остарели 

преждевременно.“ […] 

 

Смята се, че галактиката е на такова разстояние, на каквото са най-отдалечените 

галактики и квазари, които са ни известни днес. Светлината, която достига от нея, е 

започнала пътуването си, когато Вселената е била едва на 800 милиона години. 

 

Предишните наблюдения представят доказателства за зрели звезди в по-обикновени, 

по-масивни галактики на подобни разстояния. Други съвместни анализи на Спицър и 

Хъбъл идентифицират повече галактики, почти толкова масивни, колкото и Млечния 

път, наблюдавани, когато Вселената е била на по-малко от един милиард години. 

 

Новите наблюдения на Мубашер и колегите му драматично разширяват тази представа 

за изненадващо зрели „бебешки галактики“, включително обект, който може би е десет 

пъти по-масивен и изглежда е оформил звездите си още по-рано в историята на 

Вселената“.45 

 

Няколко години по-късно трима учени от университетите на Йейл, Принстън в САЩ и 

на Лайден в Холандия, наблюдаваха галактика, кръстена 1255-0, на разстояние 10,7 

млрд. ly, която е 4 пъти по-масивна от Млечния път, но е с 6 пъти по-малки размери от 

него. „Тази галактика е твърде малка, но звездите ѝ изпълват всичко наоколо, сякаш са 

в гигантска галактика, която можем да открием близо до нас, не толкова назад във 

времето“, казва Питер ван Докум, професор по астрономия и физика в Университета в 

Йейл в Ню Хейвън, Конан, който ръководи проучването. Все още няма яснота как 

подобни галактики с толкова голяма маса, събрана в такъв малък обем, могат да се 

                                                           
44 Hubble Reaches the "Undiscovered Country" of Primeval Galaxies. 

http://hubblesite.org/news_release/news/2010-02. 
45 'Big baby' galaxy found in newborn Universe. 

https://m.phys.org/news/2005-09-big-baby-galaxy-newborn-universe.html. 

http://hubblesite.org/news_release/news/2010-02
https://m.phys.org/news/2005-09-big-baby-galaxy-newborn-universe.html
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формират в ранната вселена и след това да се развият в галактиките, които виждаме в 

по-съвременната близка вселена, която е на около 13,7 милиарда години“.46 

 

Тези наблюдения показват, че още от зората на времето съществуват огромни 

галактики, за които не е било нужно да увеличават размерите си „канибалски“, 

поглъщайки себеподобните си. Астрофизикът Карл Глейзбрук предсказва, че стотици 

галактики, напомнящи 1255-0, ще бъдат открити през следващите години и коментира: 

„Това е като да установиш, че древният Рим е имал същия брой жители като днешния 

Лондон с предградията“.47 

 

Неговите думи се оказаха пророчески и се сбъднаха за по-малко от десетина години: 

„Нови изследвания разкриха 574 масивни древни галактики, които се крият в нощното 

небе и тяхното съществуване толкова близо до времето на Големия взрив поставя под 

въпрос разбирането на учените за това как се образуват големите галактики. […] 

 

„Говорим за галактики, които са два пъти по-големи от Млечния път“ – отбелязва 

Карина Капути, водещ автор на новото изследване от университета в Грьонинген, 

Холандия. – „В момента дори и най-съвременните модели на формиране на галактиките 

не могат да предскажат съществуването на тези космически структури. Би трябвало да 

минат най-малко 2 млрд. години след Големия взрив, за да се формират толкова 

масивни галактики“, – добавя астрономът. […] 

 

Сред тези новооткрити галактики най-масивните са формирани около 1 милиард 

години след Големия взрив, а повечето от тях са се образували между 1,1 и 1,5 млрд. 

години. Това е много по-рано от времето, за което предсказват теоретичните модели. 

 

„Преобладаващите теории за формирането на галактиките имат йерархичен модел. 

Основно галактиките се формират чрез сливане на множество малки парченца“, заяви 

Хенри Макракън, изследовател от Парижкия Институт по астрофизика и съавтор на 

доклада. 

 

Този бавен растеж на галактиките се съгласува добре с възрастта на обектите от 

местната Вселена около Земята. Но този начин на нарастване просто не е достатъчно 

бърз, за да се образуват тези масивни галактики толкова скоро след Големия взрив. 

„Няма достатъчно време, за да се формират тези видове обекти“, обяснява Макракън. 

 

Изследователите смятат, че е възможно изследването да пропуска още галактики, които 

са дори по-близки до Големия взрив, но са закрити от прах.“48  

 

Оттогава досега се натрупаха огромно количество данни за десетки и стотици хиляди 

напълно завършени и съвършени звездни системи още от самата зора на времето, които 

по нищо не се различават от съвременните галактики!49 

                                                           
46 Hyperactive Galaxies in The Young Universe. http://www.gemini.edu/node/11303. 
47 Too small to ignore. http://goo.gl/VxTFFR. 
48 These Ancient Monster Galaxies Have Scientists Perplexed 

https://www.space.com/31163-monster-galaxies-perplex-scientists.html?li_source=LI&li_medium=most-

popular. 
49 При това положение може би на редица учени ще им хрумне да поизтупат от прахта т. нар. 

стационарен модел на Х. Бонди, Т. Голд и Ф. Хойл, разработен още през 1948 г. При него се въвежда 

специално „С – поле“, което сътворява вещество, така че средната плътност да не се променя вследствие 

на разширяването на пространството. Някои от поддръжниците на въпросния възглед предполагат, че е 

http://www.gemini.edu/node/11303
http://goo.gl/VxTFFR
https://www.space.com/31163-monster-galaxies-perplex-scientists.html?li_source=LI&li_medium=most-popular
https://www.space.com/31163-monster-galaxies-perplex-scientists.html?li_source=LI&li_medium=most-popular
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Библейският модел предвижда точно тези емпирични следствия, а именно, че в 

началния миг материята се появява от нищото (но не от вакуума) с точно подходящите 

параметри, а малко по-късно Вселената е изцяло подредена в резултат на творческия 

замисъл на Бога. След Грехопадението обаче, по израза на ап. Павел, „творението е 

било подчинено на робството на тлението (т.е. разрушението)“ (Рим. 8: 20, 21), което 

предполага, че в него са започнали процеси на дезинтеграция – избухване на звезди, 

сблъсък на галактики и т.н. 

 

В този кратък доклад ние предложихме едно доказателство за съществуването на Бога 

като изходихме изцяло от научни позиции: а) чрез математическа теорема, която 

свидетелства, че материята няма как да се е появила случайно; и б) чрез емпирични 

следствия – нашият прекрасно подреден свят. 

 

 

/// 
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възможно светът да е съществувал винаги, т.е. без да е бил създаван, в добре подреденото състояние, в 

което го виждаме и днес. Проведените тестове с далечни обекти – купове, радиогалактики и др. – обаче 

не се съгласуваха с тази хипотеза, която не намери отговор и на въпроса за произхода на микровълновия 

фон, а и на редица други възражения. 

През 1993 г. Ф. Хойл, Дж. Бърбидж и Дж. Нарликар създават друга версия, наречена космология на 

квазистационарното състояние, която също обуславя една „вечна Вселена“. Тя успява да обясни 

наличието на реликтовото излъчване, сегашната му температура, количеството на леките ядра и пр., но 

при внимателен анализ се оказа, че изводите им са, меко казано, спекулативни! 

Предлагаме ви главата, разглеждаща проблемите на тези модели от „Учебник(а) по космология“ на 

Едуард Райт, преведен на руски език: 

Ошибки моделей Стационарного состояния и Квазистационарного состояния 

http://cosmo.labrate.ru/stdystat.htm. 

http://cosmo.labrate.ru/stdystat.htm
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This report contends that science, as primarily defined, perceived and practiced today, lacks 

the resources to provide adequate knowledge and explanation of the most important questions 

about the meaning of man’s life and the future of mankind. Such answers are found only in 

God and His book, the Bible. Yet, due to ideological influences science has become a tool to 

bring forth eschatological scenarios about the future of life on earth, as we know it. 

The ideologization of science toward atheism has been one of the most detrimental trends to 

any effort to reconcile theology and science in modern and postmodern times. The 

ideologization of science under communist regimes was mandatory, as if knowledge of the 

natural somehow denied the existence of the spiritual. More so, this perceived existential 

threat justified any deviation from atheistic norms and was punishable most severely by the 

state. In much of the Western world today the push for science to embrace atheism, as its 

fundamental principle of interpretation of the facts and the objects of study, comes without 

any militarized or violent revolution but is not less detrimental to the ability to reason in 

general. 

 

Thus, the replacing of the purpose of science from exploring the “how” to explaining the 

“why,” has turned it into scientism, a rival “theology” of sorts. As such, science seems to seek 

to denounce, or at least compete with, the existence of God by its often repeated assertion that 

human knowledge may not be taken as valid if it extends to the realm of the spiritual [1]. The 

natural end-result is that science turns into a moral and spiritual standard, without any 

reference to a solid source of morality or spirituality; it engages in projections of the future, 

aiming at the betterment of man and his society, or at the prediction of the end of civilization. 

Scientific projections thus encroach on the idea of salvation, eternity, and morality – all 

matters concerning the knowledge of God and theology. Futuristic scientific projections of 

doom or happiness evoke comparisons to eschatology, the theological branch of studying and 

explaining the future. 

 

On the contrary, the Bible and the New Testament remain within their realm, studying God’s 

revelation to man. Thus, theology legitimately presents a solution to man’s fundamental 

problem by pointing to the existence of God and man’s related accountability and need for 

salvation; a knowledge independent, inaccessible, and alienated from contemporary popular 

and scientific pursuits. 

 

There are three aspects that are critical in the formation of what we call knowledge: a) 

worldview; b) method; and c) interpretation [2]. Without a worldview any method or 

interpretation is baseless. A worldview which acknowledges God is significantly different in 

the moral, personal and social aspect, compared to a worldview in which God is absent. 
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A fundamental question to ask then is if we even need to reconcile theology and science? As 

science does not seem to grasp the questions of faith, hope, and love (and why the greatest is 

love) [3] so it cannot answer the questions of morality, spirituality, men’s need of God and 

salvation; science seems to offer no concept of the coming new world in which Christ will 

reign supreme. Hence, a return to the fundamental purpose of science involves abandonment 

of the attempt to reject the existence of God and to shape man’s future and mankind’s 

salvation. 

Science cannot solve the deep moral and spiritual issues of man on its own. It may turn to 

theology for moral and spiritual reference, or it can reject theology as a reference point and in 

doing so compete with God’s revelation by providing its own. However, eschatology will 

always remain an issue of faith, morality, and reason, rather than one of mere dissection of 

rocks and rats. 

 

[1] H. F. Schaefer. Science and Christianity: Conflict or Coherence?. The Apollos Trust. 

(2003). An expanded fifth printing appeared in 2008. 

[2] T. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago. (1996). Kuhn 

introduced the term “paradigm shift” which is widely popular in research circles worldwide. 

[3] New Testament, 1 Corinthians 13. 
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This paper tries to agree the theological view on Church’s mission with the scientific 

discoveries of quantum mechanics and to show the complementarity of understanding of the 

world by both sciences (provided theology is seen as a science revealing who God is). For 

centuries, Christians have been convinced that they do the mission of the Church but this view 

was challenged in the last several decades by the notion of Missio Dei – the mission of God – 

where mission is seen as a movement from God to the world, and the Church is viewed only 

as an instrument for that mission [1]. Some interpretations of modern quantum mechanics see 

it as relational quantum mechanics [2], other authors, making analogies with the fact that 

science has discovered the intrinsic relationality of the physical and biological world, affirm 

that physics in fact points to the “relationality” between God’s three Persons within the 

Trinity and between God and the world because God is love [3]. Theologians today maintain 

that “to participate in mission is to participate in the movement of God's love toward people, 

since God is a fountain of sending love.” [4-1] 

 

Physicists’ knowledge and understanding of the world expands, and so does theologians’ 

understanding. Only today Christians came to the view that the mission of God “is not 

competition with other religions, not a conversion activity, not expanding the faith, not 

building up the kingdom of God; neither is it social, economic, or political activity” [4-2], we 

now acknowledged that “God’s redemptive action precedes the Church” [5] and that “mission 
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is not ours, mission is God’s” [6]. Following Western Christian theologians and missiologists, 

even within Orthodoxy theologians came to confirm that the “Author of mission can only be 

God, not the Church or not any other human organization” [7] while acknowledging that 

“neither the Church nor any other human agent can ever be considered the author or bearer of 

mission. Mission is primarily and ultimately the work of the Triune God.” [4-3] These 

affirmations in no way diminish the importance of statements by Orthodox theologians such 

as “that the Church is mission and that to be mission is its very essence, its very life” [8]. 

 

By reflecting on some concepts of quantum physics (esp. that of entanglement and 

superposition), theologians today may find it useful to further explain the Trinitarian mystery 

“as the dynamic divine relationship of perichoresis… interpreted as entanglement” where 

“perichoresis evolves within the Trinitarian life of God as entangled superposition, relating 

Creator and creation in mutual interaction” [9]. Today we can affirm a “quantum” 

understanding of the mission of the Church as Missio Dei to which we as Church have been 

constantly called to participate: responding to God’s call “entangles” us with Him in love and 

obedience, rejecting the call makes us depart from His love and distorts His plan for the world 

and for humanity. 

 

[1] Aagaard Anna-Marie. Trends in Missiological Thinking During the Sixties, International 

Review of Mission, vol 62, 1973: p. 13. 

[2] Bitbol, Michel. An analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen correlations in terms of 

events, Physics Letters 96A, 1983: p. 67. 

[3] Polkinghorne John, Beale Nicholas. Questions of Truth: Fifty-one Responses to Questions 

about God, Science, and Belief. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009: p. 

90. 

[4-1] Bosch David J. Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. New 

York, Maryknoll: Orbis Books, 1999: p. 390. 

[4-2] Bosch: p. 519. 

[5] Tennent Timothy C. Lausanne and Global Evangelicalism: Theological Distinctives and 

Missiological Impact. In: Dahle Lars, Dahle Marguun and Jorgensen Knud (eds.), The 

Lausanne Movement: A Range of Perspectives, Oxford, UK: Regnum Books International, 

2014: p. 56. 

[6] Wright Christopher J. H. The mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative. 

Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2006: p. 62. 

[7] Kozhuharov Valentin. Child, Church, Mission: Inter-Christian Perspectives. London: 

WTL Publications, 2016: p. 89. 

[4-3] Bosch: p. 392. 
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Natural sciences study and formulate cause-effect relationships in nature and try to discover 

the essence, logic and design behind phenomena observed every day, analysed within the 

framework of horizontal relationships of the types: “nature – nature” and “human – nature”. 

Theology, on the other hand, is mainly focused on studying the attributes and energies of God 

as well as the vertical relationships of the type “God – human”. 

 

Both natural sciences and theology can be regarded as tools to understand the world around 

us, nature and life respectively from two different perspectives: horizontal or natural (by 

experiments) or vertical (supernatural by faith). As such, both reveal the divine nature of the 

Creator. Within the paradigm Creator – creation, theology also has an interface with the 

horizontal relations including important relations of the type “human – human” (the domain 

of social sciences). The relations between science and religion and the areas of their 

interactions are broad. They can be regarded in multiple planes and have implications in many 

areas of human life. In this sense, the analysis of such interactions is a very challenging task. 

 

We will consider some aspects of science-religion interactions on the base of our experience 

in the field of natural sciences as well as on the base of Judeo-Christian theological frame, 

culture and tradition. We will try to relate some of the basic principles of science and theology 

and to show the biblical roots of scientific method. During human history, both science and 

theology have been under constant attack. When any of the two fields is moved away from its 

true foundation, conflicts are observed. We will consider such controversies between science 

and religion as “anomalies” and abuses in both fields, which are falsely represented as a 

conflict between science and theology. We will regard these anomalies also in the context of 

modern day globalization, social and political activities. We will try to show that both 

Christian faith and true scientific method help for 

 

discovering the human identity and the full human potential. On the other side, science 

“anomalies” where science is treated as an idol in a cult-like approach and religious 

fanaticism encourage definitions of false human identities, idolization of human capabilities 

and large distortions in personal, social and political aspects. 
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The topic of this study is definitely a challenge for both science fiction and theologians. 

Theoretically, each of the two spheres addresses diametrically opposed areas of life. Science 

fiction seems to be based on scientific foundations. It is believed to be a flight of human 

thought, fantasy and experience of theoretical quests, prognostic discoveries, and 

development of the universe. But it also brings in a potential opportunity for discoveries and 

finds if you resort to the help of ... The Art Field. In other words, science fiction is a particular 

combination of science, science-likeness, flight of thought, fantasy, and in general ... art. 

However, here we have to add another feature. In fact, on the one hand, science fiction is in 
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particular a continuation and even a realization of, in general, the atheistic, evolutionist, and 

even many perceptions of the field of Naturophilosophy. If so, we should conclude that 

Theology and Science Fiction cannot have anything in common and are mutually exclusive. 

With this research the author wishes to challenge 1. himself, 2. colleagues – believing 

Christians, respectively scientist-creationists and, to a certain extent, provoke a reason for 

reflection, a debate, but also for scientific, creative and theological-ethical quests in this 

direction. Resources for this will be a review of science fiction-related literature as well as 

examples of the entertainment genre of art, namely, film art and comics. Relevant films such 

as Star trek, Avatar, Contact, Valerian or the City of the Thousands of Planets, etc., have been 

identified, which in their authors’ view show significant finds about possible and probable 

tangencies between Theology and Science Fiction. 

 

What are the challenges in this case? It is assumed that science fiction is a direct consequence 

of the Evolutionary Theory, which itself, though created by the son of a Protestant pastor 

(Charles Darwin), has become the basis for Atheism and the socialistic movements and 

communism built upon it. On the other hand, however, Christians themselves have embraced 

this attitude, and as Evolutionists in practice attack Christianity, Church and religion, they 

have a negative attitude towards any ideas that show closeness to Naturism or Dialectical 

Materialism. And since the two areas (science and religion) look like irreconcilable enemies, 

one way of dialogue between them can be achieved by ... jokingly perceiving life with the 

help of a sense of humor. The first more serious attempts to entertain fun in the field of 

cinema fiction are in the first film of the Star Wars saga, set under No. 4. There, in Cosmic 

Restaurant, we see strange creatures that look something like in between little elephants, 

piglets and mollusks performing jazz music on various instruments. Equally strange waiters 

carry drinks and food trays to customers at this restaurant. Similarly, but much more 

comically, possible alien creatures are represented in the movie Men in Black. 

 

A slightly more serious point of view is in the Hollywood production Contact. Its creators 

have wisely circumscribed the idea of presenting any images of alien life forms by displaying 

them in familiar terrestrial and humanoid forms, as is the case with the father of the main 

heroine whose appearance is perceived by the representatives of the unknown civilization that 

left the way for instantaneous movement into the space of enormous distances. A pastor has 

also been involved in the film history, showing the respect of filmmakers to churchmen as a 

public authority. The creators of the film end up with the fundamental statement that the 

universe should be populated. Because if it is not, then it would mean "a net loss of space". 

 

So is there a possible dialogue between the final views of popular theology and the popular 

understanding of evolutionary evolution and the existence of the world without Creator in it. 

On a similar question, the answer is: No. In order for a dialogue to take place, it is necessary 

for each of the two positions to compromise their understanding and to make changes to them. 

1. The evolutionary worldview must accept the idea that Creator exists. 2. And the 

compromise on the part of Christians should be that He may have created forms of life 

beyond our knowledge of Him. Something like this is in the film Europe, although not clearly 

stated, the shape of a huge lifelike mollusk appearing at the end of the film is the fruit of 

Evolution, according to the creators of the film or a Divine Creature. 
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In modern perceptions, the concept of God is connected with several basic presumptions, 

which in most cases function as axiomatic claims. Three such presumptions are that if God 

exists: a) He is invisible, b) He is a person, and c) He is as a category superior to us – 

intellectually, morally, in His abilities etc. For the purposes of the current presentation, we 

will accept these three statements as credible. 

 

From the notion of God as invisible, it follows that He is undetectable to the naked human 

eye. From the notion of Him as a person, it follows that the experimental description of God 

should be an impossible endeavour because unlike physical phenomena, which, in general, 

given the same starting conditions lead to the same end results and thus allow for prediction, a 

person (as our historical experience shows) can react differently under the same starting 

conditions, and the factors that contribute to these different reactions are so numerous that 

they tend to infinity, making predictions close to impossible. From the notion of God as 

categorically superior to mankind, it follows that it is highly improbable that He would come 

under our scrutiny as an object of observation – rather He is the observing subject. 

What has been said so far leads us to the conclusion that the supernatural God is not 

cognoscible through the empirical approaches of the natural sciences. Thus we arrive at the 

foot of a quintessential Christian teaching – the doctrine of "revelation," or, in other words, of 

God's self-revealing to man as the primary means of knowing God. 

 

For most of the history of science, revelation and rational empiricism have not contradicted 

each other, but have been in a kind of balanced coexistence. Most of the great physicists of 

the past were also believers in the revelational truth (a fact that Dr. T. Velchev devotes more 

attention to in his lecture). However, one of the axiomatic assumptions of our time seems to 

be the belief that faith and scientific knowledge are in an inherent and inevitable opposition, 

and the scientist must necessarily be an atheist or, at the very least, an agnostic. The 

limitations of such a short discourse will not allow us to touch upon every aspect of this 

problem. That is why we will focus only on one side of it – the false notion that, within the 

framework of the aforementioned opposition, Christian theology is hostile to science. 

 

The concept which I would like to present briefly here is that from a Biblical standpoint we 

could confidently claim that the God of Christian theology has revealed Himself to us as One 

who enjoys the scientific progress of mankind and that the people devoted to scientific 

activity are, in fact, following subconscious inner urges set in the human heart by the Creator 

himself. In order to correctly understand this statement, we will first look at the foundational 

elements of the Christian metanarrative: creation-fall-redemption. Then we will pay special 

attention to some basic doctrines / claims of Christianity: We will present "the God Who 

plays" – the Creator who creates not only for His own enjoyment but for ours as well.  

Then we will see "the God Who plays hide and seek", i.e. the One who enjoys communicating 

with His creatures and has intended the scientific interest as one of the means (though not the 

main) for the interaction between the Creator and the people. Finally, we will become 

acquainted with the Christian notion of "those who play with God" – mankind as a whole (and 
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the scientists in particular, who create and enjoy together with God and in His likeness). 

Finally, we will mention some of the limitations of the present discourse and outline possible 

ways to deepen our knowledge of the topic beyond the scope of this conference. 
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The scientific theological paper I present to your attention is in fact an attempt to offer, in a 

systematic and concise manner, a quantitatively new argument for the existence of God, duly 

developed in my book “The Great Designer. An Extramural Debate with Stephen Hawking”.  

The argument has been unfolded in two stages: 

 

I. Mapping the demarking line between consciousness and the blind line case. That is, which 

events can be carried out only as a result of a logical conscious activity but cannot be carried 

out through random processes. 

 

In this regard I propose a new universal theoretical model consistent with all observed 

material structures, both physical (atoms, cosmic systems, universe), and biological (living 

organisms, human beings). The model is strictly scientific, because it has got a mathematical 

system allowing empirical verification of its predictions. Thus – according to this model – 

material structures: 

1) It is no possible for material structures to be formed and maintain sustained to processes of 

absolute chaos. 

2) Material structures cannot be transformed into one another through random modifications 

nor by gradual or jump-like (quantum) transition. [In Biology, the first type of processes is 

called fillet-like gradualism, and the second one – a dotted-line equilibrium.]. 

 

The aforesaid implies that this model prohibits (in the language of Physics) the evolutionary 

processes yet affirms the construction of material structures only as a result of conscious 

intelligent activity. In other words, this model is a counterpoint to Darwin’s evolutionary idea 

and the former proves the latter’s untenability. 

 

II. Based on the biblical narrative of Creation and the evolutionary doctrine, predictions have 

been made about what is to be expected in Cosmology and Biology. The empirical 

verification of the two forecasts has been conducted by presenting the latest scientific research 

results in Physics, Astronomy,Cosmology, Geology, Biochemistry, Molecular Biology, 

Genetics, Anthropology, etc. 

 

CONCLUSION: 

Consciousness is primary, and all material structures can only emerge as a result of its 

intelligent creative activity! 

 
======================================== 


