
 

1 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

КАТЕДРА: ПРАКТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ 

Професионално направление 2.4. „РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ” 

Научна специалност: НРАВСТВЕНО БОГОСЛОВИЕ 

 

КОНСТАНТИН КРЪСТЕВ КОВАЧЕВ 

ХРИСТИЯНСКИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА СТРАДАНИЕТО 

И СЪВРЕМЕННИТЕ НРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 

 

АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ 

за присъждане на образователната и научна степен 

доктор 

Научен ръководител:   Доц.  Костадин Нушев 

 

                      

 

                                                     София 2015  



 

2 

Дисертационният труд съдържа общо 289 стандартни печатни страници и 

се състои от предговор, списък на съкращенията, увод, три основни глави, 

заключение и списък на използваната литература (общо 213 труда). В 

дисертационното съчинение е приложен научен апарат, състоящ се от 611 

бележки под линия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Увод………………………………………………………………………….....9 

ГЛАВА ПЪРВА: ИЗМЕРЕНИЯ НА СТРАДАНИЕТО В  

ХРИСТИЯНСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА МОРАЛА……………………31 

1. Библейският възглед за страданието……………………………………..31 

1.1. Религиозно-нравствени идеи за страданието в Стария Завет……………...32 

1.2. Психични и емоционални измерения на страданията в Стария Завет…….34 

1.3. Колективни форми на психическо страдание……………………………….37 

1.4. Индивидуално психическо страдание……………………………………….39  

1.5. Духовно страдание, причинено от „скръбта по Бога“……………………...44 

1.6. Библейски идеи за Божието страдание………………………………………45 

1.7. Болестта и физическото страдание…………………………………………..47 

2. Тематични модели на страданието в Свещеното Писание на Стария 

Завет………………………………………………………..………………….50 

2.1. Страданието като последица от вина.....………………………………….....50 

2.2. Страданието като възпитателна Божия мярка………………………………55 

2.3. Страданието на праведника. Страдание без вина ………………………….58 

2.4. Страданието като изпитание…………………………………………………65 

3. Християнският възглед за страданието в евангелската нравственост и 

Свещеното Писание на Новия Завет………………………..…………….76 

3.1. Страданието като предпоставка за духовно израстване……………………88  

3.2. Страданието като укрепване и утвърждаване  във вярата…………………90 

3.3. Сотириологични аспекти на страданието…………………………………...91 

3.4. Борбата между плътта и духа в  перспективата на страданието…………...93 

3.5. Есхатологични аспекти на страданието……………………………………..95 

3.6. Христологични аспекти на страданието………………………………….....98 



 

4 

3.7. Участието в Христовите страдания като следване на Христовия път…...100  

3.8. Мисионерски аспекти на страданието……………………………………...104 

ГЛАВА ВТОРА:  ПРОБЛЕМЪТ ЗА СТРАДАНИЕТО В 

ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА  И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИТЕ  

УЧЕНИЯ…………………………………………………………………….109 

1. Християнският възглед за страданието в богословско-етическа 

перспектива………………………………………………………………....109 

1.1.  Произход и причини за страданието на човека в света…………..………110 

1.2.  Значение на страданията  за духовното израстване на личността……….120  

1.3. Причини за  злото и страданието…………………………………………...124 

1.4. Духовният смисъл на страданието и достойнството на страдащия 

праведник………………………………………………………………….....129 

1.4.1. Страданията  като изява  на Божието всемогъщество и Божията милост.131  

1.4.2. Страданията и скърбите като изпитание…………………………………...135 

1.5. Свободната воля и страданието като житейска съдба на човека…………135 

1.6. Християнското  учение за  греха и страданието...………………………...142 

1.7. Християнският възглед за страданията  и библейските идеи за  Божието 

наказание……………………………………………………………………..145 

1.7.1. Библейски идеи за страданието и Божието наказание…………………….146 

1.7.2. Религиозно-нравствени и  етически аспекти на проблема………………..149 

1.7.2.1. Патристични и традиционни възгледи по темата…………………………149 

1.7.2.2. Есхатологични измерения на проблема……………………………………151 

1.7.3. Богословски дискусии и религиозно-философски позиции………………152  

1.7.4. Божията справедливост и Божията милосърдна любов…………………...157 

2. Философски възгледи за страданието……………………………….…..159 

2.1. Проблемът за страданието във философията на стоицизма………………160 

2.2.  Причини и смисъл на страданията  според епикурейската философска 

етика…………………………………………………………………………..163 

2.3. Страданието във философията и етиката на Будизма……………………..168 



 

5 

2.4. Аспекти на страданието във възгледите на Артур Шопенхауер…………175 

2.5. Богословски поглед върху философските идеи  и етически възгледи  за 

страданието…………………………………………………………………..180 

3. Нравствени проблеми на теодицеята във философска  и християнска 

перспектива……………………………………………………………..…..182 

3.1. Философски идеи и етически направления в нравствената проблематика на 

теодицеята……………………………………………………………………183 

3.2. Идеите за теодицеята в светлината на християнската етика……………...188 

ГЛАВА ТРЕТА: СМИСЪЛЪТ НА СТРАДАНИЕТО  И 

СЪВРЕМЕННИТЕ НРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗМЕРЕНИЯТА 

НА ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА………………………………………....193 

1. Социални аспекти на страданието в светлината на Християнската 

етика……………………………………………………………………….…193 

1.1. Етическата проблематика за причините и смисъла на страданията за 

съвременната култура……………………………………………………….194 

1.2. Значение на страданията за социалната  етика и мястото им в културата на 

съвременното общество……………………………………………………..197 

2. Психологически аспекти на страданието……………………………….206 

2.1. Социално отчуждение и страдание…………………………………………213 

2.2. Психо - социални  аспекти на страданието в светлината на Християнската        

психология.......………………………………………………………………215 

2.2.1. Душевните болести (депресии и неврози) като фактор за психическо 

страдание……………………………………………………………………..216 

2.3. Духовно - аскетични подходи към страданието в християнската  етика и 

аскетичното учение на  Църквата…………………………………………..220 

2.3.1. Духовно възраждане и християнската аскеза……………………………...221 

3. Християнският възглед за страданието и съвременните биоетични 

проблеми……………………………………………………………………..228  



 

6 

3.1. Страданията, причинени от съвременните екологични проблеми………229 

3.2. Човешкото страдание и развитието на медицината……………………….233 

3.3. Богословски поглед върху съвременните биоетични проблеми………….236 

3.4. Началото и краят на човешкия живот в светлината на съвременната светска 

етика……………………………………………………………………..……241 

3.5. Свещеният дар на живота и проблемът за аборта в светлината на 

християнската етика…………………………………………………………246 

3.6. Страданието и евтаназията  според съвременната християнска етика и 

социалното учение на Църквата….…………………………………………249 

Заключение………………………………………………………………….256 

Използвана литература……………………………………………………271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

      Поради многопластовия си характер феноменологията на страданието 

оказва влияние в различни сфери на живота и научното познание. А 

общовалидната му проблематика е обект на интерес и изследване от 

различните общества, култури, религии и идеологии, което затруднява 

изясняването му.1 

   Настоящата тема има важно значение за християнската етика, тъй като тя  

засяга централни проблеми в православната теология като смисъла на 

човешкия живот, злото, свободната воля, греха, изкуплението и 

спасението. 

   За християнската етика основните направления по темата са заложени в 

Свещеното Писание и в идеите на теологическите изследвания по 

проблема. Но тъй като страданието е общочовешки проблем, той се 

разглежда и от някои религиозни и философски учения като: Будизма, 

стоицизма, епикурейството и философията на Артур Шопенхауер, а в по-

периферен аспект и от някои западноевропейски етически системи, като  

някои аспекти на темата засягат определени пунктове в либерализма, 

натурализма и антропософията. 

   От друга страна страданието има важно значение и за социалната етика, 

защото в нея темата се разглежда, най-вече в духа на атеизма и в 

направленията на материализма, което поставя допълнителни въпроси 

                                                           

1 Според проф. Димитър Киров противопоставянето на възгледите по темата в областта на философията 

и теологията затруднява изясняването на темата. Вж. Киров, Димитър. Измеренията на човека. С., 2005, 

с. 238-239. 
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пред съвременното общество.2 А в проблематиката на съвременната 

култура, темата се разгръща и в научната област на психологията, 

екологията, медицината и биоетиката. 

 

Актуалност на темата 

     От гледна точка на християнската етика актуалността на темата за 

страданието е свързана, от една страна, с нейните практически аспекти, а 

от друга – със съвременното  теоретично разработване на някои идейни  

концепции и тяхното асимилиране. 

 В исторически план Свещеното Писание свидетелства, че страданието 

възниква  още от зората на човечеството с грехопадението на първите хора 

и  изгонването им от Едемската градина и  ще съпътства човечеството до 

самия край на земната история с Второто Христово пришествие. Това 

показва широкообхватното естество на темата в светлината на 

Откровението и християнското богословие, което предполага нейната 

актуалност за съзнанието на вярващите през всички векове. 

  Темата е особено актуална за съвременното човечество поради новите 

проблеми свързани със страданието, които възникват вследствие на 

погрешното и неетично използване на технологичните ресурси. 

Друг фактор валидизиращ актуалността на разглеждания проблем е, че 

съвременното обществото все по-трудно възприема някои остарели 

богословски и философски концепции по темата, което изисква 

актуализиране на християнския възглед и все по-актуални научни 

                                                           

2 Вж. Серафим (Алексиев), архимандрит. Смисълът на страданията. С., 1995, с. 3. 
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изследвания в областта на християнската теология и етика върху проблема 

за причините и смисъла на страданията.3
 Защото темата за страданието се 

превръща в едно от най-големите предизвикателства, които обществото 

отправя към християнството и религията като цяло. 

 

1. Предмет и обект на изследването 

    Предмет на настоящето изследване е християнският възглед за 

страданието и неговата проекция в светлината на библейския възглед 

върху проблема. А обект са по-значимите възгледи и съчинения по темата 

в областта на православната теология, но също така и философията, 

психологията и биоетиката от различни културно-исторически периоди, 

разглеждащи проблема за страданието или имащи по-определящо 

отношение към него. Ценното за това християнско етическо изследване е, 

че изследователите дефинират и разглеждат страданието в различни 

негови аспекти, което разкрива по убедителен начин многостранните 

перспективи и очертава идейните противоречия на изказаните възгледи по 

проблема. 

Цел на изследването 

1. Целта на настоящето изследване е да разкрие и изясни християнския 

възглед за страданието, както и да очертае по-важните аспекти на темата в 

светлината на съвременните нравствени проблеми. Това включва 

систематично проучване, стилизиране и анализ на проблема в 

теологически аспект и обзор на периферната проблематика, свързана или 

имаща отношение към различни страни от темата за страданието. 

                                                           

3 Вж. Киров, Димитър. Измеренията на човека. С., 2005, с. 236. 
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2. Поради обширния обхват на разглежданата тема, настоящото 

изследване няма за цел да обясни изчерпателно причините и смисъла на 

страданията, а по- скоро да се концентрира върху християнския възглед за 

страданието и да осъществи един систематичен обзор на проблема в 

границите на Православното нравствено богословие. 

 

Задачи 

1. Да разгледа и анализира някои трудности при изясняването на темата 

за страданието и нравствената проблематика свързана с нея, която 

християнската етика определя в границите на обекта на изследване. 

2. Да осъществи богословско - систематичен обзор и етически анализ 

на някои по-важни религиозни, философски и психо-социални възгледи 

относно причините и смисъла на страданията, като ги разгледа в 

сравнителна перспектива спрямо християнството. 

 

Методи на изследването 

 Като основни методи на изследване в настоящето дисертационно 

съчинение,  ще бъдат използвани богословските изследователски методи 

на християнската етика и религиозно-философски подход, както и 

сравнително-аналитичен метод. 

Изследванията по темата 

Като основен извор за християнския възглед за страданието Свещеното 

Писание, като цяло, предлага тематични насоки за разглеждане на 

проблема в различни фокусни граници. Елементи от християнския възглед 
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за страданието, като темата за Божиите изпитания, някои изследователи 

разглеждат в контекста на книга Иов, разкриваща основни пунктове по 

темата. Такива са изследванията на  проф. Иван Марковски от (1939-1940)4 

и (1940-1941)5 на тема  „Религиозно-философските проблеми в кн. Иов“. В 

сходна насока е и съчинението на д-р Ивелина Николова – „Смисълът на 

страданията и провиденциалност на надеждата в книга Иов“6- 

разкриващо теологическия тематизъм и значение на книга Йов в широка 

аспектност. Други изследователи се насочват към тематика в границите на 

„Христовите страдания“. Такова изследване осъществява Тома от Аквино в 

сборника „Сума на теологията част 3“7 , разглеждайки темите: „За 

страданието Христово“, „За последиците от Христовото страдание“ и 

„За начина на въздействие на Христовото страдание“, в които авторът 

прави детайлен преглед на тези богословски теми.  

На Запад, разглеждайки очертаната тематика в сферата на библейския 

възглед за страданието, някои изследователите се насочват и към 

изследване на темата в границите на Новия или на Стария Завет, а други 

към идейните рамки на цялото Свещено Писание. Такова съчинение е 

„Страданието и добротата на Бога“8, в което американските 

изследователи Кристофър Морган и Робърт Петерсън излагат едно 

                                                           

4 Марковски, Иван. Религиозно-философските проблеми в кн. Иов. - В: ГСУ- БФ., 1939-1940, XVII, 

1940. В изследването авторът разглежда и въпроси като причините за страданията в света, както и 

аспектите на страданието като път на богопознание. 

5 Марковски, Иван.  Религиозно-философските проблеми в кн. Иов. - В: ГСУ- БФ., 1940-1941, XVIII, 

1941. В това изследване авторът разглежда и теми като страданието в контекста на възгледите относно 

наследствеността на греховете. 

6 Николова, Ивелина. Смисълът на страданията и провиденциалност на надеждата в книга Иов. - В: 

Сб. Библеистика и диалог. Т. 5. С., 2013. 

7 Тома от Аквино. Сума на теологията, част 3,  XLVIII. За начина на въздействие на Христовото 

страдание, Раздел 5, С., 2012. 

8 Morgan, Christopher, Robert Peterson.  Suffering and the goodness of god, Hillton, 2008. 
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теологическо изследване върху проблематиката на страданието в 

границите на Свещеното Писание, стилизирайки важни пунктове от 

библейския възглед за страданието. В същите аспекти се развива и 

съчинението „Към библейско богословие на страданието“9 на друг 

американски изследовател д-р Кен Уилямс. Авторът разглежда основни 

пунктове в тематиката на библейския възглед за страданието, обръщайки 

внимание и върху някои персонални аспекти на проблема, отнасящи се до 

конкретни личности в книгите на Свещеното Писание. 

В границите на православната теология, в областта на същата тематика, 

има някои по-малки по тематичен обхват съчинения като: „Изоставеният 

Христос (Поглед от голгота в бъдещето)“10, „Христос-Великият Герой на 

страданието и Победител на света“11 на д-р Фьогеле и други.  

От особена важност, наред с богословските съчинения по Нравствено 

богословие, е и специализираната литература по темата  от областта на 

догматическото богословие. Настоящото изследване  се основава на 

съчиненията на българските богослови Дюлгеров и Цоневски – 

„Православно догматическо богословие“12 и на авторитетното православно 

съчинение на Владимир Лоски – „Мистическо богословие на източната 

църква“13. Посочените изследвания осветляват най-вече проблема за 

                                                           

9 Williams, Кen.  Тoward a biblical theology of suffering. - In: 

http://www.relationshipskills.com/images/Toward_a_Theology_of_Suffering.pdf (Електронен ресурс, към 

03.05.2015) 

10 В., Н., Изоставеният Христос (Поглед от голгота в бъдещето). - В: ДК., кн. 4, С., 1954. 

11 Фьогеле.  Христос-Великият Герой на страданието и Победител на света. - В: Християнство и 

култура, ХХVІІІ, 1948, № 3-4. 

12 Дюлгеров, Димитър, Илия Цоневски.  Православно догматическо богословие. С., 1945. 

13 Лоски, Владимир. Мистическо богословие на източната църква: Очерк. В. Търново, 1993. 
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грехопадението и свързаните с него последици в неговите  догматически 

фундаменти. 

 

В областта на християнската етика по-специално внимание на темата се 

обръща в монографиите на проф. Димитър Киров – „Идентичност и 

духовност“14 и „Измеренията на човека“15. Също така и в изследванията 

на арх.Серафим Алексиев – „Смисълът на страданията“16 и „Изкуплението 

като дело на Божията любов и Божията правда.“17 

Относно богословския възглед за страданието някои български автори се 

насочват към систематична визия и тематизиране на проблема, който 

предлага изследване на страданието в контекста на злото. Такова е 

съчинението на проф. Емил Трайчев „Проблемът за злото и 

страданията“,18 в което авторът извършва един теологически преглед на 

проблема в духа на православната библеистика. Тази тема се разглежда и 

като по-периферен проблем от проф. Димитър Киров в неговите 

съчинения.19 В по-разширени мащаби, проф. Калин Янакиев разглежда 

проблематиката на злото и страданието в „ Три екзистенциално-

                                                           

14 Киров, Димитър. Идентичност и духовност. Човекът и неговото дело, Пловдив, 2013. 

15 Киров, Димитър. Измеренията на човека, С., 2005. 

16 Серафим (Алексиев), архимандрит. Смисълът на страданията. С., 1995. 

17 Серафим (Алексиев), архимандрит. Изкуплението като дело на Божията любов и Божията правда. 

- В: ГДА, 9/1963-1964. 

18 Трайчев, Емил. Проблемът за злото и страданията. - В: http://www.bg-

patriarshia.bg/reflections.php?id=57  (Електронен ресурс, към 04.05.2015). 

19 Киров, Димитър. Измеренията на …Цит. съч., С., 2005, с. 246-250; Киров, Димитър. Измеренията 

на човека, С., 2005, с. 236; Киров, Димитър. Структура и граници на християнската етика. С., 2010. 
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философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“.20 В една 

подобна съвременна  насока,  която се доближава до идейния замисъл на 

настоящото съчинение, е разработена от проф. Дечко Свиленов. То 

представлява опит за изследване  на християнския възглед за страданието, 

включващо в своята програма и актуалната проблематика по темата в 

областта на съвременната био-медицинска етика и съвременната био-

етика. Този идейно теоретически и приложно-етически синтез, проф. Дечко 

Свиленов осъществява в съчинението си „Здраве, болести и страдания“,21в 

което той предлага един подробен аналитичен обзор на причините и 

смисъла за болестите и страданията.  

В по-новата западно-християнска етическа мисъл, проф. Дан Макартни 

изследва темата за страданието в съчинението си „Защо трябва да 

боли?“22 В него авторът осъществява едно теологическо изследване на 

причините и смисъла на страданията, разглеждайки важни пунктове  от 

проблематиката на темата.  

Поради многоаспектните си измерения, страданието е обект на 

изследване не само в християнската философия на морала, но и в други 

философски направления. Едно такова изследване,  фокусиращо се върху 

страданието и състраданието, е съчинението на д-р Иван Слаников – 

„Страданието и състраданието (като категории на философията на 

                                                           

20 Янакиев, Калин. Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението, С., 

2005.  

21 Свиленов, Дечко. Здраве, болести и страдания, С., 2014. Но въпреки идейно-тематичното сходство, 

предметът  на това изследване се различава от този на настоящия труд. Свиленов разглежда важни 

детайли и проблеми от темата в светлината на християнския възглед за страданието, но засяга само 

косвено библейския възглед по разглеждания проблем и само бегло загатва догматическите параметри, 

които са залегнали в проблематиката на темата.  Този изследователски подход се различава   от избрания 

предмет и обект на дисертационното съчинение, а така също и от богословските изследователски методи 

на настоящето изследване. 

22Маккартни, Дан. Защо трябва да боли ? Смисълът на страданията на християнина, С., 2003. 
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религията).“23 Монографията разглежда някои философски аспекти на 

проблема за страданието и състраданието в светлината на етиката и 

моралната философия.  

Във философията на Будизма, темата за страданието се изследва от У 

Джоу Дзътиен. В съчинението си „Учението на Буда за прекратяване на 

страданието“,24 авторът извежда основните идеи от проблематиката на 

страданието в тази философия. 

В сферата на индивидуалната етика, конкретни възгледи върху 

проблематиката на страданието изграждат и колоси на философската 

мисъл като:  Имануел Кант, Артур Шопенхауер и Георг Хегел. В Западна 

Европа върху философските идеи за страданието оказват влияние някои 

възгледи на Антропософията и други теософски учения.  Тази религиозно-

философска идеология асимилира някои схващания за страданието и 

състраданието в аспектите на Езотеризма и будистките идеи за 

прераждането.  

В областта на социалната етика, за настоящето изследване е особено 

важна монографията на проф. Димитър Киров – „Измеренията на човека“. 

В нея авторът анализира темите за биоетиката и екологията в светлината 

на християнската антропология, изяснявайки проблема в светлината на 

темата за човека в света, в който живее. Друго изследване с особена 

значимост по настоящата тема е „Християнска етика”, том 1 на проф. 

Георгиос Мандзаридис. Гръцкият изследовател осъществява един детайлен 

преглед на проблемите на съвременната био-етика и екология, в 

                                                           

23 Слаников, Иван. Страданието и състраданието(като категории на философията на религията), 

С., 2002. 

24 Дзътиен, У Джоу. Учението на Буда за прекратяване на страданието, С., 2009. 
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светлината на християнската етика. В подобна тематична насока се 

разгръща и изследването на отец Джон Брек - „Свещеният дар на 

живота“25 

В областта на психологията, френският православен богослов Жан Клод 

Ларше изследва темата за страданието в съчинението си „Богословие на 

болестта“.26 В него авторът разглежда телесните и душевните болести в 

светлината на християнската теология. Друго съчинение в подобно 

направление е изследването „Униние и депресия. Сходства, различия, 

лечение“27 на руския православен психолог Димитрий Авдеев. 

Изследването представлява комплексен богословски и психологически 

анализ на причините и проявите на психическите болести и страдания.   

Други изследвания на Авдеев също разглеждат проблема за душевните 

страдание в светлината на православното духовно предание на Църквата. В 

подобна насока работи и проф. Владета Йеротич.  В своето изследване 

„Християнството и психологическите проблеми на човека“28, авторът 

разглежда проблемите на страданието отнасящи се до християнската 

психология, в контекста на социалните и религиозни възгледи в 

съвременната култура.    

В областта на био-етиката е значима монографията на Васил Проданов 

от 1988 г. – „Биоетика“29.  Авторът осъществява концептуални мостове 

между различни научни области на етическото и биологическото познание. 
                                                           

25 Брек, Джон. Свещеният дар на живота. С., 2002. 

26 Ларше, Жан-Клод. Богословие на болестта, В. Търново, 2010. 

27 Авдеев, Димитрий. Униние и депресия. Сходства, различия, лечение, Атон, 2013. 

28 Йеротич, Владета.  Християнството и психологическите проблеми на човека. превод от сръбски: 

Андрей Романов, С., 2014. 

29 Проданов, Васил. Биоетика. изд. „Наука и изкуство“, С., 1988. 

http://omophor.com/?p=282
http://omophor.com/?p=282
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Също така и неговото изследване „Етиката и ценността на човешкия 

живот“30, където авторът разглежда темата за човека, морала и етиката. 

Друго значимо изследване по темата е споменатото вече „Здраве, болести 

и страдания. Какво казват медицината, религиите и Библията?“ на проф. 

Дечко Свиленов. В него проф. Свиленов разглежда и проблемите на 

биоетиката и екологията от медицинска и от теологическа гледна точка.  

 

 

                                                                             

II. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Глава първа: Измерения на страданието в  християнската философия 

на морала 

Поради екзистенциалните измерения на страданието, неговата най- 

изчерпателна асимилация се реализира в светлината на християнската 

теологията. Но въпреки, че тя рационализира перспективите на 

многоспектърната феноменология на страданието, цялостната идейна 

насока и обосновка по проблема в християнството се основава и изгражда 

въз основа на Божествените истини за страданието, заложени в Свещеното 

Писание на Стария и Новия Завет. Този най-важен извор разкрива и 

рационализира проблема за произхода и зараждането на страданието в 

света. Освен това, осветлява ключовите пунктове в богословското и 

етическо схващане по проблема, както и важните за настоящето 

изследване въпроси за причините и смисъла на страданията.  

 

                                                           

30 Проданов, Васил. Етиката и ценността на човешкия живот. С., 1986. 
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1. Библейският възглед за страданието 

    В Стария Завет се разкриват и разгръщат съществени структурни и 

смислови елементи на християнския възглед за страданието. Към тях 

спадат от богословска гледна точка въпросите за Религиозно-нравствените 

идеи за страданието, Психични и емоционални измерения на 

страданията, Колективни и индивидуални форми на психично страдание, 

духовното страдание причинено от скръбта по Бога,   както и библейски 

идеи за Божието страдание и темата за Болестта и физическото 

страдание. 

 

2. Тематични модели на страданието в Свещеното Писание на 

Стария Завет 

Класифицирането на страданията в Свещеното Писание на Стария Завет 

според  техните персонални аспекти, не изчерпва специфичната библейска 

и религиозно-нравствена проблематика на темата. Така един детайлен 

богословско-етически подход към проблема налага изследването на 

проблема за страданието в Стария Завет да се осъществи в конкретни 

тематични направления. Така очертаването на различните модели на 

страданието в Свещеното Писание, оптимизират изследването на 

основните истини и фундаменталните нравствени аспекти на библейския 

възглед по проблема. 

Най-съществените тематични модели, които Стария Завет разкрива са: 

Страданието като последица от вина, Страданието като възпитателна 

Божия мярка, също и Страданието на праведника, както и Страданието 

като изпитание. 
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3. Християнският възглед за страданието в евангелската 

нравственост и Свещеното Писание на Новия Завет 

Новият Завет, от своя страна, задълбочава и надгражда религиозно-

нравствената проблематика, като представя нови елементи на 

многоаспектните измерения на Христовите страдания, разкриващи 

темата за месианските аспекти на страданието и неговите богословски 

измерения в областта на христологията, аспектите на страданията в 

изкуплението на човечеството, есхатологичните измерения на 

страданията и не на последно място, сотирологическите аспекти на 

страданието. В тематично отношение Новият Завет извежда идеи като : 

приемане на страданието, а също и страданието като служение, които в 

определен смисъл са продължение и утвърждаване на старозаветната идея 

за страданието като педагогическо средство. 

 

 

Глава втора:  Проблемът за страданието в християнската етика  и 

религиозно-философските учения 

 

Поради многостранния си и същевременно универсален характер, 

проблемът за страданието е отправна точка за надграждащи се и 

противопоставящи се идеи в различни философски и религиозни 

направления. 
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1. Християнският възглед за страданието в богословско-етическа 

перспектива 

За християнството проблемът има централно значение, тъй като е промени 

хода на човешката история. Според християнската етика, 

злоупотребявайки със свободната си воля чрез прекрачване на Божиите 

повели, човекът поставя под въпрос персоналната връзка между Бога и 

творението, изградена на базата на любовта. Този  прелом в човешката 

история динамизира тенденциозна дисхармония в отношенията на човека с 

Бога. Това отдалечаване на човека от Създателя поставя началото на 

навлизането на страданието в света. Поради важното значение на 

причините за това, православната теология обръща съществено внимание 

на факторите, свързани с грехопадението и навлизането на страданието в 

света. Те са злото, греха и свободната воля. 

   В един по-фокусен план християнската етика разглежда страданията, 

тематизирайки ги като изпитания, Божествени наказания и страдания 

чрез които се явяват делата Божии. Но въпреки, че са свързани със злото 

и греха, за християнството страданията оказват ползотворно въздействие 

върху духовното обновление и спасение на човека. По тази причина в 

контекста на християнското осветление, страданията имат есхатологични и 

сотириологични измерения. 

2. Философски възгледи за страданието 

Във философията проблема за страданието се разглежда чрез един логичен 

и натуралистичен подход. Така от Сократ и Платон до Кант и Хегел, 

европейската философия изследва злото и страданието изхождайки от 

религиозния опит и знания, съдържащи се в разума. Но независимо от 



 

21 

направленията на изследване, проблематиката, свързана с 

феноменологията на страданието, заема съществена позиция във 

философските изследвания, заради връзката и с темата за смисъла на 

човешкия живот. 

   Изхождайки от своите фундаменти, произтичащи от античната 

метафизика, класическите философски системи се отнасят към темата в 

направленията на един онтологически и антропологичен дуализъм, 

разглеждащ проблемите за безсмъртната душа и смъртното тяло у 

човека в насоки, които се различават от християнските.  

Философията на стоицизма признава реалността на страданието, но 

го приема като човешко окачествяване на случващото се в света. Тази 

идейна позиция на песимистичната философия изхожда от възгледа, 

според който човекът възприема случващото се като страдание поради 

ограничения си разум. 

В епикурейската философия страданието се възприема като 

противоположност на доминантната тема за учението – щастието. За тази 

философия, страданието е единствено и безусловно зло. В един общ план, 

епикурейската философия разглежда страданието в духа на философския 

материализъм, защото философията на атомизма, която изгражда Епикур, 

утвърждава идеите на Демокрит. 

      За Артур Шопенхауер, проблема за страданието е централна. Неговите 

възгледи по проблема откриват сходни направления във философиите на 

будизма и песимизма, което затвърждава Шопенхауеровите ретроградни и 

песимистични идеи по проблема за страданието. Според него страданието 

е свързано неразривно със злото и представлява общочовешка реалност, в 

която няма надежда за щастие. 
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      В учението на будизма,  страданието заема централна роля, тъй като то 

е основен фактор в идеите за кармата и прераждането. Според идеите на 

това религиозно учение душата на човека претърпява реинкарнация, като 

обитава различни тела. А страданието е част от всяко нейно инкарниране, 

представлявайки последиците от предишни постъпки. Според будизма 

може да се постигне избавление от страданието чрез т.н. благороден 

осмислен път, който цели самоопознаването и самоусъвършенстването на 

човека. От очертаните предпоставки произтичат и разликите, 

разграничаващи или противопоставящи  възгледите на християнската 

етика и на религиозно-философските учения  относно проблемите за 

произхода, причините, смисъла и характера на страданието.  

 

3.  Нравствени проблеми на теодицеята във философска  и християнска 

перспектива 

    В процеса на търсене на отговорите на въпросите, свързани с причините 

и смисъла на страданията в областта на философията и религията, се 

формира темата за теодицеята. Този проблем се изгражда на базата на 

парадоксалното за теистичната мисъл допускане на злото и страданието в 

света от Всемогъщ и Любящ Бог. За християнската етика отговорите на 

тази дилема са заложени в християнския възглед за свободната воля, греха 

и Божия Промисъл. 

 

 

Глава трета: Смисълът на страданието  и съвременните нравствени 

проблеми в измеренията на християнската етика  

    Пред съвременния свят  се откриват нови страдания свързани с 

етапа, до който човечеството е достигнало. Това поставя не само нуждата 
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от теологически изследвания в тази насока, но и по актуални и достъпни за 

социалната мисъл теологически формулировки на проблема за 

страданието. 

Християнските екзистенциални причини за страданието се приемат 

трудно от съвременното общество, а този проблем се корени още в самото 

религиозно самоопределяне на човека в съвременната култура. 

 

1. Социални аспекти на страданието в светлината на 

Християнската етика 

За съвременното общество проблематиката свързана с асимилацията 

на причините и смисъла на страданията притежава един социално - етичен 

аспект. А темата е актуална и значима, не само за античната, но и 

съвременната култура. Възгледите по проблема за страданието в 

съвременното общество се изграждат въз основа на смесица от идеите по 

темата в областта както на различни религии, така и на множество 

философски системи. 

 

2. Психологически аспекти на страданието 

   От друга страна, за съвременното общество е особено актуален проблема 

за психическите страдания. Поради модернизирането на методите за 

общуване в съвременния свят, за модерното общество възникват 

предпоставки за страдание от емоционално и психологическо естество. 

Поради съвременната личностна самоизолация, в модерното общество се 

разпространяват все по-често различни психични разстройства и ментални 

болести. Така в съвременната култура се формира една тенденция за 

мултиплициране на психични страдания, които най-често се проявяват 
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като депресии и неврози. Но въпреки, че според медицината тези 

състояния и заболявания имат физически причини, според християнската 

психология, тези причини са духовни. Защото според православните руски 

психиатри, които изследват темата, психичните проблеми се причиняват от 

липсата на духовен живот, което нарушава хармонията между духа, 

душата и тялото. В контекста на тази проблематика се разгръщат духовно 

аскетичните подходи в християнската индивидуална етика. Така според 

православната традиция се постига психофизическа хармония и духовно 

обновление чрез методиките на християнската аскеза. 

 

3. Християнският възглед за страданието и съвременните био-

етични проблеми 

     От друга страна съвременното човечество е изправено и пред 

множество телесни страдания, произтичащи от световните екологични и 

био-етични проблеми. Съвременното общество експлоатира хищнически 

планетата и природата, а по този начин само си причинява неизбежни 

страдания. 

     В областта на медицината, човечеството се опитва все повече да 

навлиза в тайните на живота и смъртта с чисто човешки средства, 

надхвърляйки етичните граници чрез съвременната наука и технология. 

Човекът започва тенденциозно да се намесва в Божествените планове 

относно това дали да започне и кога да свърши човешкия живот чрез 

абортите и евтаназията. 

     Чрез абортите човекът извършва убийство на собственото си дете 

посредством жестоки страдания. Освен това абортът представлява намеса 

в Божия промисъл за човешкия живот. Тази намеса в Божествения 

промисъл човечеството упражнява не само в началото, но и в края на 

човешкия живот чрез евтаназията. Много е важно човечеството да разбере, 
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че Бог го подлага на изпитания, които имат много важна задача за 

спасението му. А ако със свободната воля, дадена му от създателя то реши 

да попречи на Божествения промисъл, то погубва себе си. Освен това чрез 

евтаназията човекът не само се лишава от възможността да познае докрай 

себе си, но и осуетява Божия промисъл за спасението си. 

      Тези съвременни проблеми свързани със страданието притежават 

доминантна значимост за био-етиката и екологията, защото чрез тези 

тенденции човечеството започва не само да си причинява страдания, но и 

тенденциозно да се самоунищожава. Така, изложените проблеми 

съвременния свят поставят нови нерешени етични въпроси, свързани със 

страданието пред християнската църква. Така някои пунктове по темата 

остават неизяснени в пълнота, поради което според изследователите в 

областта на православната теология дори в теологичен аспект, част от 

феноменологията на страданието остава загадка. 

 

III. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 В заключение може да се каже, че настоящият труд има следните по-

важни научни приноси: 

1. Осъществено е подробно и задълбочено изследване на християнския 

възглед за страданието в светлината на библейското откровение. 

2. Направен е теологически критичен обзор и анализ на проблема за 

страданието в по-значимите за настоящето изследване философско-

религиозни възгледи.  

3. Направен е преглед на социалните аспекти на страданието, неговите 

измерения в областта на психологията, както и в съвременните нравствени 

проблеми през погледа на християнската етика. 
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