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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 В памет на проф. Пламен С. Цветков 

 Професор Пламен Симеонов Цветков е български историк, професор по нова и най-нова 

история. Роден е през 1951 г. в семейството на дипломати в Берлин. Завършва история в 

Софийския държавен университет през 1976 г., а само четири години по-късно в Московския 

държавен университет защитава докторска дисертация на тема „Съветската политика за 

колективна сигурност и балканските страни 1933-1935 г.“. От 1994 г. преподава в Нов български 

университет. През 1999 г. защитава дисертация за присъждането на научната степен „доктор на 

историческите науки“ на тема „Малките държави в европейската политика (1933-1939 г.)“. До 

2000 г. работи в Института по история към Българската академия на науките, а от февруари 2002 г. 

е професор по нова и най-нова обща история в НБУ. Научните му интереси са насочени към 

политическата и дипломатическата история на България, Балканите, Европа и света през ХХ век, 

както и към ранната история на българите и по-точно към проблема за тяхното потекло.  

 Професор Пламен Цветков е обнародвал повече от 15 монографии, 80 научни студии и 

статии и над 350 публицистични материала. Специално трябва да се отбележи двутомната му 

работа по балканска история от българска гледна точка, публикувана в САЩ през 1993 г., 

двутомната история под наслов „Европа през ХХ век“, обнародвана през 2002-2003 г., както и 

трудът „Светът на мегамитовете“ (2008). През 2007 г. НБУ му присъжда наградата за най-добър 

преподавател на годината. Земният му път завършва през 2015 г. като дълбоко вярващ човек. 
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„Изящните природни творения, които виждаме навсякъде, са 
достатъчно доказателство за съществуването на Бога, но въпреки 
това повечето хора твърде пестеливо използват своя ум и не успяват 
да видят Божиите следи в природата. Тези хора са неспособни да 
проумеят очевидния факт, че Бог е оставил своя отпечатък в 
природата, защото умовете на някои от тях са заслепени от 
сетивността и похотта, умовете на други - от равнодушието и 
лекомислието, умовете на трети - от ежедневните грижи и страхове.”  

Джон Лок1, „Разумността на Християнството” (1695)  

 

************************* 

 

„От моя опит съм стигнал до извода, че в този свят редът и 
хармонията винаги са резултат от някакъв замисъл и планиране. До 
този извод стигам, например, когато наблюдавам някаква сграда с 
красива и хармонична структура. А когато съзерцавам безкрайното 
майсторство и изобретателността, отпечатани в цялата структура 
на Вселената, същата логика ме задължава да направя извода, че 
съществува един безкрайно съвършен Архитект на Вселената.”  

Дейвид Хюм2, писмо до своя приятел в Единбург лорд Джон Коутс (1745) 

 

************************* 

 

„Всичко, което съществува, съществува в Бога; и извън Бога нищо не 
може нито да съществува, нито да бъде разбрано.” 

Бенедикт Де Спиноза (1632-1677) - основател на европейския рационализъм 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Джон Лок (1632-1704) е английският философ, основател на британския емпиризъм и баща на класическия либерализъм. 

2
 Дейвид Хюм (711-1776) е философ-емпирик, историк и икономист, основател на утилитаризма и на модерния скептицизъм. 
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Настоящото изследване има за задача да разгледа взаимоотношенията и взаимовръзката 

между вярата и науката, като особен акцент е поставен върху тези отношения през последните 

няколко века - от зараждането на модерната наука до днес: от времето на Николай Коперник, 

Галилео Галилей, Франсис Бейкън, Йоханес Кеплер, Рене Декарт, Блез Паскал, Исак Нютон, 

Уилям Хершел, Андре-Мари Ампер, Майкъл Фарадей и други - или от началото на XV в. до 

Нобеловите лауреати на ХХ в. - всички те, убедени християни - с ясна и осъзната вяра в Бога.  

 

Изследването си поставя за цел да намери един приемлив, научнообоснован баланс между 

вярата и науката, като посочи кой би следвало да бъде основният авторитет за това, т.е. на какво 

обществото ни днес (в т.ч. научната общност, най-вече) би следвало да гради своите догмати, 

верую и възприятия за света, в който живеем. 

 

 За да постигнем тази задача и цел - изясняването на взаимоотношенията „вяра-наука“ и 

авторитета като арбитър между тях, ще разгледаме следните няколко въпроса, насочващи ни към 

отговора на основният въпрос: „Има ли наистина конфликт между вярата и науката, и ако 

„да“, в какво се състои той?“: 

 

1. Прогонване на боговете от Вселената - аргументите на древните учени 

2. Библейската представа за света - основанието за развитие на науката 

3. Просвещението и зараждането на големият спор между вярата и науката 

4. Наука срещу вяра - има ли основание за конфликт?  

5. Еволюционизъм vs креационизъм: или как Дарвин се изправи срещу Бог 

6. Теория за Интелигентния дизайн (научен креационизъм) vs еволюционната теорията 

7. Науката потвърждава Библията: можем ли да се доверим на библейският текст? 

 

 

 

 

„Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на 
ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание.                         
Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната вест е излязла 
по цялата земя, и думите им до краищата на Вселената.“  

Псалом 19:1-4 
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ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ 

„Ако само можех да синтезирам живот тук3, 
тогава най-накрая щях да докажа, че не е нужен 
интелект, който да го създаде!“ (Алберт Айнщайн) 

 

Изправени сме пред не леката задача да примирим науката с вярата - науката, която движи 

човечеството напред, и вярата, която осмисля съществуването на същото това човечество. Ето 

защо е необходимо най-напред да определим понятиините граници на двата термина „наука“ и 

„вяра“, тъй като не е възможно да говорим за нещо, което предварително не сме дефинирали. След 

това по необходимост, трябва да дефинираме и както значи „авторитет“ и как този авторитет би 

могъл да балансира крехкият дебат относно вярата и науката в нашето съвремие. 

Наука, в най-широкия, класически смисъл, е систематизирано достоверно знание, което 

може да бъде убедително обяснено чрез логиката. Това е сфера на познавателна и изследователска 

дейност чрез която се осмислят съществуващите и се придобиват нови знания за природата, 

обществото и мисленето. Съвременната философия на науката обаче дефинира понятието „наука“ 

по-тясно, като ограничава обхвата му до знанието, което е експериментално проверимо въз основа 

на научния метод. Науката в тесния смисъл на понятието се разделя на две основни направления 

- природни науки, които изследват природните явления, и социални науки, които изучават 

човешкото поведение и общество. Науките от тези две групи се основават на наблюдения и 

възможността за проверка на изводите чрез повторими експерименти.  

В този смисъл науката е постоянно усилие да се придобие и увеличи човешкото познание и 

разбиране посредством строги изследвания. Използвайки контролирани експерименти, учените 

търсят и събират сведения за природни или обществени явления; записват измерими данни, 

свързани с наблюдения и анализират тази информация за изграждане на теоретични обяснения на 

изучаваните процеси и явления. Методите на научните изследвания включват изграждането на 

хипотези за наблюдаваните явления, провеждане на тестове и експерименти, проверяващи тези 

хипотези при контролирани условия. Учените публикуват тази информация, така че други учени 

да могат да направят подобни опити за двойна проверка на техните заключения. Това, както ще 

видим по-нататък, има пряко отношение към дебата, разглеждан в този труд - доколко 

еволюционната теория за произхода на живота на земята и еволюирането на видовете от прости 

организми към сложни биологични системи, подлежи на емпирична проверка чрез 

научнообоснован експеримент (научен метод)? 

Използваните в емпиричните науки методи за изследване на явленията, придобиване на 

ново знание или коригиране и интегриране на съществуващо знание се нарича „научен метод“ 

(думата „метод“ има гръцки произход и означава „изследване, път на познание“) - система от 

принципи, която се основава на събиране на наблюдаеми, емпирични и измерими доказателства, 

които се подлагат на определени принципи на разсъждение - наблюдения, предположения, 

измервания, експерименти и верификация, т.е. събиране на данни чрез наблюдение и 

експерименти, и формулирането и изпитването на хипотези с цел достигане до обективно 

познание на действителността. Основна цел на научния метод е да направи изследванията 

                                                           
3
 Айнщайн има предвид своята лаборатория. 
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възможно най-обективни и да намали тенденциозната интерпретация на резултатите. В този 

смисъл учените предлагат хипотези, които обясняват определени явления, и провеждат 

експерименти, които да потвърдят или отхвърлят тези хипотези. Етапите на експериментите 

трябва да могат да бъдат повторени, което дава възможност за независима проверка и 

прогнозиране на бъдещи резултати. От друга страна научните теории обхващат по-широки 

изследователски области и създават и обединяват множество независими хипотези в обща и 

непротиворечива конструкция. Обясненията (теориите и хипотезите) в науката, които не могат да 

бъдат основани на емпирични доказателства, не са част от науката. Това е много важно да бъде 

посочено още в самото начало на нашето изследване, тъй като, както ще видим, еволюционната 

теория на Дарвин не подлежи на никакви емпирични доказателства, и през последните години 

започва да губи своята популярност. В този смисъл на теорията на Дарвин не може (в никакъв 

случай!) да се гледа като на авторитет - най-малкото научен.   

От казаното по-горе ние съвсем очевидно се сблъскваме с термини като „научни хипотези“ 

и „научни теории“. Както ще видим в изложението, не малка част от тези „научни теории и 

хипотези“ всъщност са били отхвърляни, или най-малкото оспорвани, от същата тази „наука“, 

която ги е формулирала. Пример за това са теориите за Големият взрив, произходът на видовете и 

еволюционната теория. Следователно, науката като такава не винаги е способна да даде отговорите 

на въпросите, които си задава, и които се опитва да реши. Парадокса тук е в това, че в този смисъл 

науката също има нужда от определена доза вяра, за да възприеме една или друга хипотеза или 

теория, върху които след това да гради своите доводи. Например, теорията за Големия взрив е 

точно това - теория, и тя не би следвало да бъде научна в своята същност, защото не е възможно да 

бъде експериментирана по емпиричен път в лаборатория, за да бъде доказана. В този смисъл 

безсмислието на научните хипотези се състои в това, че някой трябва да повярва в тях, за да може 

след това да се опита да ги обясни. По същия начин стои и въпроса с вярата - християните вярват в 

един Бог, който е създал Вселената (всичко видимо и невидимо), а теологията
4
 е онази наука, 

която се опитва да обясни и разбере самия Творец. Именно за тази вяра говори и автора на книгата 

Евреи: „С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово“ (11:3). В този 

смисъл между „наука“ и „вяра“ няма особена разлика - и двете се основават на вяра в нещо - 

теория (хипотеза) или  библейски текст. Въпроса тук е - кое може да бъде авторитет: теорията, 

било тя и научна, или Библията, макар да се възприема (само) като религиозна книга?  

Аргументът, че еволюцията е само теория, а не факт, се използва често в спора срещу 

преподаването в училищата само и изключително на теорията за еволюцията. Този аргумент се 

дължи на разпространеното погрешно мнение относно техническото значение на термина 

„теория“, използван в науката. В ежедневието под „теория“ обикновено хората разбират 

„предположение“, „догадка“, „хипотеза“, „недоказано допускане“. В научен смисъл обаче 

„теория“ означава „правдоподобен или научно приемлив общ принцип или съвкупност от 

принципи, предложени с цел да се обяснят дадени явления“. Палеонтологът Стивън Джей Гулд 

(1941-2002) пише по този въпрос следното: „Теориите са структури от идеи, които обясняват 

и интерпретират факти, а самите факти не изчезват, когато учените дебатират по 

съперничещи си теории. Теорията за гравитацията на Айнщайн заменя тази на Нютон, но 

самите ябълки не застиват във въздуха, чакайки окончателния резултат от дебата.“ 

                                                           
4
 На гр. θεολογία (теологиа) - от θεος (теос) - бог; и λογος (логос) - слово. 
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„Правдоподобен или научно приемлив общ принцип“ според горната дефиниция за „научна 

теория“ сам по себе си не доказва валидността на която и да е теория, та била тя и теорията на 

Дарвин за еволюцията, или за Големият взрив
5
, или която и да било друга. Както ще видим по-

нататък, тези теории, ако и да са наричани „научни“, си остават само това - теории.  

Освен това трябва да имаме в предвид, че в науката „теория“ се нарича логическото 

обяснение или описание на набор от събития или явления, или техен модел. В този смисъл 

„теория“ всъщност се нарича такава хипотеза, която е потвърдена или установена чрез 

наблюдение или експериментиране и приета като изложение на известни факти; изложение на 

нещо, смятано за основен закон, принцип или причина за познато или наблюдавано явление. Една 

теория е в състояние да прогнозира бъдещи събития или наблюдения от същия род и да бъде 

подложена на тестове посредством експерименти, вследствие на което да бъде потвърдена 

(верифицирана) или опровергана (фалсифицирана). Оттук следва, че за хората, занимаващи се с 

наука, понятията „теория“ и „факт“ не са противопоставени. Теорията в науката е хипотеза, 

потвърдена от факти, за разлика от лаическия смисъл на думата. Очевидно такава една дефиниция, 

последвана с обяснение за това какво всъщност представлява „научната теория“ е изключително 

неприемлива що се отнася до теорията за Големият взрив и еволюционната теория, именно поради 

факта, че (според дефиницията) те не могат да бъдат потвърдени експериментално и емпирично, 

т.е. не могат да бъдат верифицирани.  

От друга страна вярата според популярния онлайн речник на Webster е „твърдо убеждение 

в нещо, за което няма доказателства“. Същата дефиниция намираме и в Библията - „твърда 

увереност в неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат“ (Евр. 11:1). 

С други думи, вярата се дефинира като „доверие в някого или нещо“, но често се определя и като 

„убеденост или увереност“. От гледна точка на християнството вярата се основава на 

неизменяемостта на Бога, в Неговата константност по отношение на време, естество, характер и 

атрибути (ср. Евр. 13:8). Именно това дава разумност и състоятелност на християнската вяра, тъй 

като вярващият човек вярва в един Бог, който не се променя и е вечен в своята същност. Той е 

Творец на видимото и невидимото. Ето защо тази „твърда увереност и убеждение“ имат своята 

основателност и обоснованост. В богословието това се нарича авторитет - т.е. Писанието, което 

разкрива вечният Бог, е авторитет, на който може да се вярва. До колко обаче, ще видим по-нататък.  

А какво да кажем за авторитета? Латинското auctoritas („влияние, тежест“) е „признато 

от другите значение или влияние“, т.е. нещо, което се ползва с влияние и признание от всички, или 

поне от повечето. Авторитет може да носи смисъла и значението и на „въздействие, респект, 

тежест, важност“, а също и на „власт, сила, господство, управление“. В този смисъл под auctoritas 

се разбира „достойнството на или уважението към даден човек или институция, които им 

позволяват да вземат правилни и обществено приемливи решения там, където липсват закони или 

правила“. Авторитета е такъв само дотолкова, доколкото други са готови доброволно да го 

признаят. Това има пряко отношение към взаимоотношението „вяра-наука“, тъй като, съвсем 

очевидно, за някои учени авторитет е една теория или хипотеза, а за други - друга. За вярващият 

човек обаче е различно - той възприема за авторитет освен научните догмати, и Свещените 

писания, поради божественият им произход. Дебата в това отношение е сериозен, както ще видим.  

                                                           
5
 През 1927 г. белгийският йезуит Жорж Льометр пръв предлага хипотезата, че в началото на Вселената стои „експлозия“ на 

„първичен атом“. 
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Според проф. Христо Тодоров от Департамент „Философия и социология“ на НБУ едно по-

широко разбиране за авторитета би трябвало да се изгради върху общата семантична структура на 

понятието. Към разбирането, че отношението на авторитет е налице там, където някой доброволно 

признава чужди мнения или преценки за истинни или правилни, без да ги подлага на проверка, е 

необходимо да се добави, че тези мнения и преценки винаги се отнасят до определено нещо. 

Доверието, което се инвестира в хора или институции, представляващи авторитет, може да има 

различни източници. С оглед разбирането на главните източници на авторитета е полезно да се 

възприеме едно разграничение, предложено от Йозеф Бохенски (1902-1995) - разграничението 

между „епистемичен“ и „деонтичен“ авторитет. Епистемичният авторитет се основава на знание, 

а деонтичният - на социална роля. В първия случай признаваме авторитет на някого, защото той 

самият притежава специализирано знание, а във втория, защото заема такава позиция в 

институционалния ред на обществото, която му дава право на компетентни изказвания. По 

отношение на разглежданият проблем относно взаимоотношенията „вяра-наука-авторитет“ 

еволюционната теория е възприета като научна именно заради епистемичния и деонтичния 

авторитет на нейният създател, както и на онези, които я поддържат. И когато епистемичния и 

деонтичния авторитет прокламират една (научно недоказана теория), е трудно срещу такъв 

авторитет да се изправи богословието, за да аргументира своята апологетика в създалия се дебат. 

Всъщност, дали наистина е трудно? Оказва се, че на практика Библията не само опровергава 

еволюционната теория, но и дава ясни доказателства за противното, както ще видим в изложението,  

Сам по себе си обаче, авторитетът може както да бъде признаван, така и да бъде отхвърлян 

на разумни основания. Щом авторитетът може да се придобива, то той трябва да може и да се 

губи. Както можем на разумна основа и на базата на минал опит да приемем основателността на 

чужди мнения и преценки като авторитетни, без да ги проверяваме, така можем и да отхвърлим 

тези мнения и преценки, ако след като сме ги подложили на проверка и сме установили тяхната 

погрешност. Именно това стои в основата на приемането на някои научни достижения (теории, 

хипотези) -възможността да ги отхвърлим, след като сме установили, че са погрешни, недостоверни. 

************************* 

Казаното по-горе ни задължава да направим уточнението, че настоящата работа се базира 

на християнската вяра, т.е. погледът върху науката се базира на вярата в Бога на Библията, а не на 

каквато и да е друга религия: дискурса за науката е пречупен именно през тази призма - 

християнската вяра и парадигмата, която тя предлага. 

Съвсем очевидно, както ще стане ясно по-нататък, вярата и науката не са несъвместими. 

Огромни пробиви в модерната наука са правени и от духовни лица, или от вярващи учени. Вярата, 

и науката имат като крайна цел постигането, по свой начин, на истината. Вярата постулира етични 

принципи, валидни както за всекидневния живот, така и за научните изследвания. 

Днес (всъщност през последните двеста години) много хора, при това образовани, са на 

мнение, че съществува огромна вражда между науката и християнството. Това обаче е 

парадоксално и неоснователно, защото науката, както ще видим, се е развила в християнска среда. 

Ервин Шрьодингер (1887-1961) - човекът с най-значим принос сред основателите на вълновата 

механика и откривателят на най-важното уравнение в науката, уравнението на Шрьодингер
6
, 

                                                           
6
 Постулат в квантовата механика - частно диференциално уравнение от втори ред за еволюцията на вълновата функция. 
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заявява: „Изумен съм колко непълна картина дава науката за реалния свят. Тя ни снабдява с 

много фактическа информация, вкарва целия наш опит във великолепен последователен 

порядък, но е мъртвешки мълчалива относно всичко, което е наистина близко до сърцето ни, 

което има истинско значение за нас. Не може дума да ни каже за червено и синьо, горчиво и 

сладко, физическа болка и физическа наслада, не знае нищо за красиво и грозно, добро или зло, 

за Бога и за вечността. Понякога науката твърди, че дава отговор на въпроси от тези 

области, но тези отговори често са толкова глупави, че не сме склонни да ги вземаме на 

сериозно.“ Вярата в разбираемостта на природата категорично предполага съществуването на 

един интелигентен разум, който може да изгради природата в съгласие с рационалните закони.  

В тази връзка професор Кенет Уорд Риджиус от Оксфордския университет през април 1999 г. 

заявява: „Позоваването на общата разбираемост на природата, нейното устройство в 

съгласие с математически принципи, които могат да бъдат схванати от човешкия ум, 

подсказва за съществуването на творчески ум - ум с необятна мъдрост и власт. Не е 

правдоподобно да започне да се развива наука, ако човек смята, че Вселената е просто 

хаотичен сбор от произволни събития или пък си мисли, че съществуват много съперничещи 

си богове или може би бог, когото не го е грижа за елегантността или рационалната 

структура. Ако човек вярва в тези неща, той не би очаквал да открие всеобщи разумни 

закони и затова вероятно не би ги и търсил. Може би не е случайност, че модерната наука 

действително се е зародила с ясното съзнание, че християнският Бог е един разумен 

Създател, а не произволна личностна сила.“ 

Както казахме по-горе, науката се е развила изключително в християнска среда. Да, тя може 

да се е зародила в древна Персия, Шумер, Китай, Гърция, но нейното развитие до мащабите, които 

познаваме днес, се е случило в християнската цивилизация, по-конкретно Европа и Америка. 

Чарлс Такстън - доктор по физикохимия (Iowa State University), специализирал история на науката 

(Харвард) и молекулярна биология (Brandeis University), заедно с Нанси Пиърси, в книгата си 

„Душата на науката“ (София, 2001) застъпват тезата, че „разцветът на съвременната наука е 

обусловен от юдео-християнския светоглед за наистина съществуващата, действителна, 

физически зависима Вселена, сътворена от всемогъщия личностен Бог, Който е създал 

човека със способността да опознае творението“, пише д-р Дейвид Шотън от Оксфорд. Според 

Филип Джонсън, професор по право в Щатския университет Бъркли, Калифорния, основното 

достойнство на този труд е изводът, че „съюзът между атеизъм и наука е временно отклонение 

от пътя“ и че „християнският теизъм е играл и ще продължава да играе важна роля в 

развитието на науката“. В заключение Такстън и Пиърси заявяват, че „развитието на научния 

метод, а оттам и на модерната наука, е било възможно единствено в християнска среда“. 

Учени и историци като Алфред Хорт Уайтхед (1861-1947) и Майкъл Фостър стигат до 

убеждението, че „християнството не само не е спъвало научното развитие, но всъщност го е 

насърчавало, а християнската културна среда, в която се е зародила науката, не е била 

заплаха за нея, а е спомогнала за нейната поява“. 

В своята книга „Christian Belief and Science” британският учен Робърт Кларк казва: „Можем 

да се опитаме да обясним факта, че науката се е развила единствено в християнската 

култура. Древните хора са били с мозъци като нашите. Във всички цивилизации - Вавилония, 

Египет, Гърция, Индия, Рим, Персия, Китай и т.н. - науката се е развивала донякъде и след 

това е спирала. Лесно е хипотетично да се спори, че науката може би е могла да се развие и 
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без християнството, но всъщност това никога не се е случвало. И нищо чудно. Защото 

нехристиянският свят винаги е имал усещането, че в науката има нещо етически погрешно. 

В Гърция, това убеждение се е съхранило в легендата за Прометей, приносителя на огъня и 

първообраз на учения, който откраднал огъня от небето, навличайки си по този начин гнева 

на боговете.“ 

Исак Нютон - математик, физик, съоткривател, заедно с Лайбниц на математическия анализ 

и основателят на класическата физика, е първият от тримата най-големи физици-теоретици до 

днес. Изписал е повече страници на богословски теми, отколкото на научни. Едно от най-

цитираните Нютонови изявления е: „Тази необикновено красива система, състояща се от 

Слънцето, планетите и кометите може да произхожда единствено от замисъла и 

суверенната власт на интелигентно и могъщо Същество.“ Освен това той казва: „В Библията 

има повече сигурни белези за достоверност, отколкото в която и да е светска история.“ 

Джордж Травелиън, изтъкнат светски историк, обобщава приноса на тези личности по 

следния начин: „Бойл, Нютон и първите членове на Кралското дружество са били хора с 

религиозни убеждения, които са отхвърляли скептичните възгледи на Томас Хобс. Но те са 

направили близка до умовете на своите сънародници идеята за универсален закон и са ги 

запознали с научните изследователски методи за разкриване на истината. Смятали са, че 

тези методи никога няма да доведат до каквито и да е заключения, несъвместими с 

библейската история и свръхестествената религия. Нютон живее и умира с тази вяра.“ 

Карикатура, публикувана в „The American Scientists“ съвсем ясно показва преходността на 

научните теории: двама застаряващи учени се взират унило в неразбираемо уравнение на черната 

дъска - единият от тях казва: „Най-потискащо е да осъзнаеш, че всичко, в което вярваме, ще 

бъде опровергано след няколко години.“ В тази карикатура се съдържа важна частица истина, а 

именно, че по своята същност науката е незавършена дейност, в много случай основана на 

хипотези и теории. 

Уилям Томсън (известен като лорд Келвин) е признат за водещ учен в областта на физиката 

и химията и за най-добрия педагог в науката на своето време. Ранните му работи по 

електромагнетизъм и теориите за топлината представляват трайно доказателство за неговия 

научен гений. Той е бил християнин със силна вяра в Бога и в Библията. В една своя реч пред 

Университетската колегия през 1903 г. лорд Келвин заявява: „Не се страхувайте да бъдете 

свободомислещи. Ако имате силна мисъл, науката ще ви доведе до вярата в Бога.“ 

Най-добрият специалист по наблюдателна космология в света е Алан Съндейдж, астроном 

в Института Карнеги в Пасадена, Калифорния. Съндейдж е наречен „доайенът на космологията“ 

от New York Times, когато спечелва доходната Крафордска награда през 1991 г., присъждана от 

Шведската Кралска академия на науките. Тази награда се дава на един космолог на всеки шест 

години и според Шведската Академия е аналог на Нобеловата награда. Алан Съндейдж (роден в 

еврейско семейство) предава живота си на Христос на 15-годишна възраст. На въпрос към д-р 

Съндейдж „Може ли човек да бъде едновременно учен и християнин?“, той отговаря, поставяйки 

един изненадващ акцент: „Светът е твърде сложен във всичките си части и взаимовръзки, за 

да се дължи единствено на случайност. Убеден съм, че съществуването на живота с целия 

негов порядък във всеки един организъм е просто прекалено добре планирано и съчетано.“ 
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Според Робърт Мъликен (1896-1986), американски физик и химик, носител на Нобелова 

награда за химия за 1966 г. „конфликтът не е между науката и религията, а между хора, 

които твърде малко разбират от тях“. 

Ето защо в заключение можем да кажем, че науката и вярата са средство за познание в две 

различни сфери: тези сфери не се пресичат, нито си пречат, а просто изучават две различни неща. 

Това са два огромни свята, единият от които е физическият, който е изучаван от науката, а другият 

- духовният, предмет на изучаване от вярата. Според мнозина богослови, съществуването на Бога 

не може да бъде доказано с методите на науката. Те твърдят, че науката и религията не са и не 

могат да бъдат в противоречие, тъй като техните области не се припокриват. 

Американският физик Уилям Филипс (род. 1948) печели Нобеловата награда за физика 

през 1997 г. за своя принос към развитието на методите за изстудяване и улавяне на атоми с 

помощта на лазери. Филипс е професор по физика в университета в Мериленд и директор на 

физическата лаборатория в Националния институт за стандарти и технологии (NIST). През 2002 г. 

проф. Филипс казва: „Подредеността на физическата Вселена и изключително прецизно 

създадените условия за възникване на живота тук на Земята ни показват, че един 

интелигентен Творец е отговорен за всичко това. Аз вярвам в Бога и моята лична вяра е в 

хармония с всичко онова, което знам за науката.” 

На въпроса „Според вас какви трябва да бъдат отношенията между науката и 

религията?” Филипс отговаря: „Науката и религията се занимават с различни по характер 

проблеми и използват - до известна степен - различни методи. Науката се интересува от 

това как нещата функционират, тя изследва историята и развитието на Вселената. 

Религията се занимава с въпросите за абсолютния смисъл, за отношенията между хората и 

за отношенията между хората и Бога. Разбира се, аз не мисля, че няма връзка между 

науката и религията. Аз съм убеден, че Бог ни се разкрива в известна степен благодарение на 

нашите научни изследвания върху сътворения свят.” (Филипс, 2002). Той пише още: 

„Религията ни учи как да се отнасяме един с друг, а науката ни показва как Бог е конструирал 

Вселената.” (Филипс, 1999). 

Антрополога Лорън Айзли (1907-1977) стига до заключението, че науката изобщо не е 

„естествено явление в живота на човечеството“. Наистина, за човека е присъщо да проявява 

любознателност спрямо околния свят, но науката като институция не се свежда само до това - „тя 

си има правила, които трябва да бъдат усвоени; подходи и методи, които чрез формалния 

процес на образованието се предават от поколение на поколение“, подчертава Айзли. Казано 

накратко, „науката е една създадена културна институция, каквато няма във всички 

общества и за която не можем да разчитаме, че ще се зароди спонтанно от човешкия 

инстинкт. За да процъфти, тя се нуждае от особена, неповторима почва.“ Лишена от тази 

почва, тя „се разпада и отмира като всяка друга човешка дейност, например религията или 

дадена държавна система“. А какво представлява тази неповторима почва? С известна неохота 

Айзли я отъждествява с християнската вяра. „При едно от онези странни размествания на 

пластовете, за които историята ни дава няколко редки примера“, отбелязва той, 

„християнският свят най-сетне вдъхва живот на експерименталния подход в науката. И го 

прави по неоспорим и недвусмислен начин.“ Според Айзли, в исторически план „науката води 

началото си от ясното убеждение, че във Вселената има ред, и че този ред може да бъде 
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тълкуван чрез рационално размишление“, а немския физик Карл Фридрих фон Вайцзекер (1912-

2007) пише: „Материята, която Бог е създал от нищо [ex nihilo], следва строго правилата, 

установени от Твореца и в това отношение съвременната наука е наследство, дори рожба 

на християнството“. 

Истината, че християнството е било важен съюзник на научните изследвания вероятно 

звучи изненадващо за мнозина днес, но дори само историческият факт, че в края на краищата 

модерната наука се заражда в една култура, просмукана от християнската вяра, е твърде 

показателен. Тъкмо християнска Европа е люлка на модерната наука, която се е появила 

единствено там и никъде другаде. Чрез използване на чисто приложни познания и на прости 

емпирични методи, няколко древни култури - от китайската до арабската - са достигали по-високо 

равнище на техническо развитие, отколкото Европа през Средновековието. И въпреки това, 

именно християнска Европа (а не други по-развити култури) е родина на модерната наука като 

систематизирана и самокоригираща се дисциплина. Именно там се е оформил начинът на мислене, 

който днес наричаме „научен“ и който поставя ударение върху опита и математическата 

формулировка. Един историк е длъжен да се запита защо това е така. Защо точно християнството 

задава рамките, в които се развива новаторският подход към природния свят?  

За да отговорим на този въпрос, трябва първо да се убедим, че научните изследвания 

почиват върху определени предположения за света, без които науката би била невъзможна. Както 

изтъква Фостър, западните мислители трябвало да припишат на природата такива свойства и 

същност, които да я превърнат във възможен обект за научно изследване още преди появата на 

самата наука. По думите на Алфтед Хорт Уайтхед, „вярата, че науката е възможна“, 

предхождала разработването на същинската научна теория. Той обяснява, че тази вяра се корени в 

някои принципи на човешкото мислене, които (както подчертава авторът) на свой ред 

произхождат от християнското учение за света като божествено творение. Това не означава, че 

всички хора живели в Европа по време на научната революция, са били убедени християни. Но 

дори и онези, които отхвърляли ортодоксалните библейски доктрини, продължавали да живеят и 

да мислят в интелектуалните рамки на библейския светоглед. Уайтхед подчертава, че няма предвид 

ясно заявени схващания на отделните личности, а за „отпечатъка и инстинктивната нагласа в 

мисленето“, които една неоспорвана от векове вяра е оставила в съзнанието на европееца.  

Традиционната християнска мисъл в лицето на Кеплер разграничава „Две книги“ на 

Откровението: два начина, по които Бог се открива на човека - общо откровение (чрез природата) 

и специално (чрез Библията). Въз основа на общото откровение можем да придобием научни 

познания, а чрез специалното - богословски. Тъй като са откровения от един и същ, съвършен и 

неизменен Бог, те би трябвало да бъдат в единство; да се подкрепят взаимно без да си противоречат. 

С други думи, Бог разкрива Себе Си във всичко съществуващо (Пс. 19:1, Рим. 1:20). В този смисъл 

основателят на емпиричният подход и баща на  модерната наука Галилео Галилей пише, че 

„славата и величието на всемогъщия Бог са съвършено видими във всичките Му творения“. 

В т.нар. „Манифест за двете книги“ Франсис Бейкън казва: „Нека никой да не мисли или 

да твърди, че човек може да прозре твърде дълбоко или да изучи достатъчно добре която и 

да било от двете книги: книгата на Божието слово и книгата на Божието дело.“ Бейкън 

говори за Библията като за книгата на Божието слово и за природата като за книгата на Божието 

дело. Той ни насърчава да научим колкото е възможно повече и за двете, т.е. да изучаваме 
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богословие, и да развиваме науката, в изучаване на природата и света, който ни заобикаля. С други 

думи „Двете книги” - Библията и природата - се допълват една друга и не си противоречат. 

Михаил Ломоносов (1711-1765) - основател на физикохимията, откривател на закона за 

запазване на материята, професор по химия, астроном, геолог и изобретател, пише: „Бог е дал на 

човечеството две книги. В едната е показал Своето величие, а в другата - Своята воля. 

Първата книга е нашият видим свят. Светът, който е създаден от Бога така, че да може 

човекът, който наблюдава огромните мащаби, красотата и грациозността на 

космическите структури, да признае Божието всемогъщество. Втората книга е Святата 

Библия. В нея е изразено Божието благоволение спрямо нашето спасение.” (Ломоносов, 

цитиран в „Библия опережает науку на тысячи лет”, В. Губанов, Москва, 1996). 

Мнозина смятат, че религията започва там, където свършва науката. Тази теза е ярко 

отрицание на възможността да има съвместно съществуване между религия и наука. Друга теза, 

изказана от Айнщайн, гласи така: „Науката без религията е осакатена. Религията без науката 

е сляпа“ (1967). Ясно се подчертава необходимостта от взаимно допълване и съвместимост между 

религията и науката. Единствено ако разсъждаваме в полето между тези два полюса ние ще можем 

да изясним взаимоотношението между религия и наука и въпроса за тяхната съвместимост. 

Както казахме в началото, добре е да използваме някакви работни дефиниции за наука и 

религия ако искаме да разберем тяхната взаимовръзка, както и за да отговорим на въпроса „Има 

ли действително конфликт между вярата и науката“. Както религията, така и науката имат 

свои компоненти и ако искаме да разглеждаме съвместимостта, конфликтите или съгласието 

между тях, би следвало да ги разглеждаме на базата именно на тези компоненти. Някои смятат, че 

конфликтът между религия и наука е всъщност конфликтът между авторитети и наблюдения. За да 

разберем дали това е така първо трябва да дефинираме религия и наука. Вече направихме това в 

началото, но тук само ще добавим, че религията, в един съвсем общ смисъл, може да се разглежда 

като един постоянен стремеж да се проникне в надличностни идеи и обекти, които не 

подлежат на рационално обяснение, докато наукaта е стремеж да бъде концептуализирана 

същността на физическия свят, на битието.
7
 

В продължение на много векове - от дълбока древност до късното Средновековие - научните 

знания били ограничени и несистематизирани и не били обособени в самостоятелна дисциплина 

със своя терминология и методи. Затова напрежение между наука и вяра нямало. Науката била 

дял, подчинена дисциплина на богословието. Така през ХVI-ХVIII в. много явления, които преди 

набързо се обявявали за чудеса, вече започнали се обясняват с естествени причини. От друга 

страна, на фона на безкрайните богословски спорове и разделението на християнския свят около и 

след Реформацията, науката си спечелила допълнителен авторитет с обективните си, точни 

методи, водещи до универсално познание, и именно така - въз основа на християнския светоглед 

през и след Реформацията - се формира модерната наука. Успоредно с това - през Просвещението 

- се засилва и недоверието в авторитета на Църквата, а след това и на Библията. 

                                                           
7
 http://harta-bg.info/statia/151 - „Съвместими ли са науката и религиозната вяра“, ст.н.с. д‑р Михаил Бушев, Институт по физика на 

твърдото тяло към БАН - преподавател по различни физически дисциплини, по синергетика и по философия на науката в Софийски, 
Пловдивски, Благоевградски, Шуменски университети. Дипломат в ООН, Ню Йорк, член на Управителния съвет на Съюза на 
физиците в България, член на Съюза на преводачите в България. 

http://harta-bg.info/statia/151
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Според Тодор Велчев, доцент в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет към СУ, в 

исторически план са налице различни християнски опити за решаване на проблема „наука-

религия“. Така в католическия и протестантски Запад се оформили три главни подхода: 

1. Протестантския либерализъм твърдял, че научните знания имат приоритет и по-висок 

авторитет от богословските, т.е. всички богословски познания трябва да се извеждат от и тълкуват 

в светлината на научните открития. Именно за това се отрича и възможността за случване на 

чудеса, а това предполага съвършено нов поглед към евангелските събития. В тази връзка Рудолф 

Бултман (1884-1976) - професор по Нов завет в университета в Марбург в периода 1921-1951 -  

говори за „демитологизиране“ на Новия Завет и за търсене на „историческия Исус“. 

     2. Неоортодоксализма на свой ред твърди, че няма пряка връзка между научни и 

богословски познания. Карл Барт (1886-1968) напълно отрича „естественото богословие“ (в 

противоречие с думите на Павел в Рим. 1:20
8
) и твърди, че от природата не можем да узнаем нищо 

за Бога. Затова няма и не може да има противоречие между научни теории и библейското учение. 

     3. За фундаментализма богословските знания имат приоритет и по-висок авторитет от 

научните. Всички научни познания и теории, които влизат в противоречие с богословските ни 

разбирания, трябва категорично да бъдат отхвърлени. Основните знания за природата могат да 

бъдат извлечени от Библията, а научните изследвания могат да играят само спомагателна роля.
9
 

 

След всичко казано до тук ние би следвало да дадем отговор на въпроса: „Противоречат 

ли си вярата в Бог и науката?“ Както казахме, науката се определя като „наблюдение, 

установяване, описание, експериментално изследване и теоретично обяснение на явление.” 

Науката е метод, който човечеството може да използва, за да придобие по-голямо разбиране за 

естествената вселена. Тя е търсене на знание чрез наблюдение и предположение. В този смисъл тя 

е постигнала значителен напредък, но не трябва да забравяме, че в същото време тя е допускала и 

много грешки. Ако ние поставим вярата си в науката, ние зависим от несъвършени, грешни, 

ограничени смъртни хора и изводите, които тези хора са направили, във основа на разни „научни“ 

теории и хипотези, емпирично недоказани. Науката през историята е грешала категорично за 

много неща, като формата на Земята, ваксините, преливането на кръв, дори възпроизводството. 

Все още, най-рационалните учени, дори онези, които отказват да вярват в Бог, признават липсата 

на завършеност на нашето разбиране за Вселената. Те приемат, че нито Бог, нито Библията, могат 

да бъдат доказани или не от науката, точно както много от техните любими теории всъщност не 

могат да бъдат доказани или отхвърлени с емпирични методи на изследване и проверка.  

Алберт Айнщайн
10

 казва: „Колкото по-дълбоко човек прониква в тайните на природата, 

толкова по-голяма става неговата почит към Бога.” (цитиран в Brian, 1996) и „Колкото 

повече се занимавам с наука, толкова повече аз вярвам в Бога.” (цитиран в Holt, 1997).
11

  

 
                                                           
8
 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. 
9
 Велчев, Тодор. „Проблемът „наука-религия“ като феномен на Модерната епоха“ - http://harta-bg.info/statia/141 

10
 Немският физик Алберт Айнщайн (1879-1955) получава Нобеловата награда за физика през 1921 г. за своя принос към 

теоретичната физика и в частност за откриването на законите за фотоелектричния ефект. Айнщайн е един от основателите на 
модерната физика и създател на Теорията на относителността и професор по физика в университетите в Цюрих, Прага, Берн, 
Берлин и Принстън (Ню Джърси). Айнщайн бе избран за „Личност на второто хилядолетие” (Ройтерс, декември 2000). 
11

 Димитров, Тихомир. 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога. Варна, Спектра, 2006 

http://harta-bg.info/statia/141
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 ИЗЛОЖЕНИЕ 

„Вярата в Бога е необходима както за религията, 
така и за науката. В сферата на религията Бог 
стои в началото на всяко размишление, а в 
сферата на науката Той стои в края. За религията 
Бог представлява основата, а за науката Той е 

короната на всяко размишление, което е насочено 
към мирогледните философски въпроси.“   (Макс 
Планк12, „Religion und Naturwissenschaft”, 1958)                              

След всичко казано до тук ние ще се опитаме да потърсим отговора на въпроса, зададен от 

Ричард Докинс (род. 1941): „Нашата Вселена дело на разумен Творец ли е или е възникнала, и 

се е развила на чисто случаен принцип“. Ще търсим и отговора на въпроса, поставен в началото - 

„Има ли наистина конфликт между вярата и науката, и ако „да“, в какво се състои той?“ 

Преди това обаче трябва да изясним до каква степен вярата и атеизма имат отношение към науката. 

Прогонване на боговете от Вселената - аргументите на древните учени 

Много учени считат атеизма за необходима предпоставка за правенето на истинска наука, 

защото според тях ако Бог бъде въвлечен като обяснение за произхода на Вселената, това ще е 

краят на науката. Например, ако при буря казваме, че някакъв бог е отговорен за гръмотевиците, 

тогава би било невъзможно да изследваме механизмите, които предизвикват звука. Ние сме 

свободни да изследваме механизмите на природата по действително научен начин единствено при 

предпоставката, че няма богове. С други думи, трябва да отхвърлим обожествяването на природните 

сили, за да можем да изучаваме природата - революционна крачка в мисленето, направена преди 

повече от 2500 години от ранните гръцки натурфилософи Талес (623-546 г. пр. Хр.), Анаксимандър 

(610-547 г. пр. Хр.) и Анаксимен (585-525 г. пр. Хр.) от Милет, които не се задоволявали с 

митологичните обяснения като например записаните от Омир и Хезиод ок. 700 г. пр. Хр. Именно 

тези философи от Милетската школа били първите учени - на Талес се приписва определянето на 

дължината на годината на 365 дни, използването на геометрични методи за изчисляване на 

височината на пирамидите въз основа на техните сенки и дори приблизителна преценка на 

големината на Земята и Луната. Анаксимандър е изобретил слънчев и независим от 

метеорологичните условия часовник и е съставил първите географски и звездни карти.  

Друг от тези ранни мислители, Ксенофан (570-475 г. пр. Хр.) от Колофон (близо до Измир, 

дн. Турция) е известен с опитите си да разбере значението на вкаменелостите на морски животни, 

открити в Малта. Още по-известен е обаче със своята язвителна критика на митологичния 

светоглед. Той показва, че на боговете се приписва поведение, което сред хората би се счело за 

крайно позорно - боговете били разбойници, крадци и прелюбодейци. Всъщност, твърди той, тези 

богове съвсем явно са били създадени по образа на народите, които вярвали в тях. Ксенофан обаче 

не е единственият древен мислител, който критикува политеистичния светоглед. Нито пък е 

първият. Столетия преди него Мойсей предупреждава хората да не служат на други богове, нито 

да им се покланят - нито на слънцето, нито на луната, или на което и да било от небесното 

                                                           
12

 Немският физик Макс Планк (1858-1947) е професор по физика в университетите в Мюнхен, Кил и Берлин и създател на 

квантовата теория. През 1918 г. Планк е  удостоен с Нобеловата награда заради заслугите му за развитието на физиката чрез 
откриването на енергийния квант.  
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войнство (Втор. 17:3). Пророк Еремия (VII в. пр. Хр.) по подобен начин изобличава абсурдността 

на обожествяването на природата и поклонението на слънцето, луната и звездите (Ер. 8:2). 

Така отричането на боговете, заедно с решимостта за изследване на природните процеси, 

разбирани дотогава единствено като дейност на тези богове, неизбежно довежда до залеза на 

митологичните обяснения на Вселената и слага край на обожествяването на Вселената. 

Изпълването на света с безбройни божества е било, и все още е действителна пречка за науката.  

 Казаното до тук показва, че идолопоклонническата и политеистична Вселена, описана от 

Омир и Хезиод, не е била първоначалният светоглед на човечеството. Напротив, политеизмът е 

представлявал извращение на първоначалната вяра в един Бог-Творец. Поразителен е фактът, че 

самият Ксенофан, независимо от политеистичната среда, от която произхожда, не отхвърля Бог 

заедно с боговете срещу които говори: „Има един Бог, който не е подобен на смъртните, нито 

по външен вид, нито по форма. Отдалеч и без усилие той управлява всичко съществуващо.“  

Библейската представа за света - основанието за развитие на науката 

„Заниманието с  наука  е  добър  дар,  даден  от Бога“        

(Йоханес Батиста ван Хелмонт - химик, 1580-1644) 

1. Природата съществува реално 

Науката представлява изучаване на природата, което става възможно в зависимост от 

отношението ни към тази природа. Западната култура е заимствала някои фундаментални 

предположения за естествения свят от библейските Писания. Най-напред, според библейското 

учение, природата съществува реално, за разлика от повечето религии, които смятат света за 

илюзорен. Според много от разновидностите на пантеизма и идеализма, крайните, частни неща не 

са нищо друго освен „проявления“ на Единното, на Абсолюта, на Безкрайното. Индуизмът, 

например, възприема всекидневния свят на веществените предмети като привидност (майя). 

Натурална философия, която принизява до такава степен материалния свят, едва ли е в състояние 

да вдъхнови неговото внимателно наблюдение и изследване, които са така необходими в науката. 

От друга страна, според християнското учение за Сътворението, природата е сътворена от 

Бога и съществува реално. Както подчертава Лангдън Гилки, професор от Богословския факултет 

на Чикагския университет, учението за Сътворението предполага, че светът не е илюзорен, а 

„царство от структури, които се поддават на определение и на реално съществуващи 

взаимовръзки и следователно, може да бъде обект както на научно, така и на философско 

изследване“. 

2. Природата има голяма стойност 

Научното познание се основава не само на метафизични убеждения, но и на определени 

възгледи за ценното, стойностното. Ученият трябва да е стигнал до извода, че природата има 

стойност, която я прави достойна за изучаване. Древните гърци не споделяли това убеждение - те 

предполагали известно несъвършенство в природата и ако някои факти не се вмествали в теориите 

им, те си казвали, че това и трябва да се очаква от един несъвършен свят. Така в древността 

материалният свят често бил отъждествяван със злото и хаоса и затова древните гледали с 

презрение на всичко, свързано с вещественото. Това именно е една от причините древните гърци 
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да не създадат емпирична наука, която изисква практически наблюдения и опити. В противовес на 

преобладаващата тогава гръцка култура, ранната Църква отстоявала възгледа за високата стойност 

на материалния свят и учила, че светът има голяма ценност като Божие творение. В първа глава на 

Битие неколкократно се повтаря радостното възклицание: „И Бог видя, че беше добро.“  

3. Природата не е бог 

Според библейското учение природата е нещо добро, но не е бог. Тя не е нищо друго освен 

творение, а Светото Писание се обявява твърдо срещу всяко обожествяване на Творението. 

Езическите религии като цяло са анимистични или пантеистични и разглеждат природния свят или 

като обиталище на божественото, или като еманация на божествената Същност. Според най-

разпространените разновидности на анимизма, цялата природа е изпълнена с духове или божества. 

Планинските долини и гори, камъните и ручеите са населявани от духове, призраци, бесове. 

Природата гъмжи от богове на слънцето, богини на реките и звездни божества. Библейското 

учение за Сътворението отхвърля тези идеи. Бог не обитава света така, както горските нимфи 

живеят в дърветата. Той не е „душата“ на света, а негов Създател. Светът е дело на Неговите 

ръце, точно както гърнето е произведение на грънчаря. Първите стихове на Битие влизат в рязък 

контраст с повечето древни религии, като отхвърлят обожествяването на Слънцето, Луната и 

звездите - небесните тела не са божествени, а просто „дават светлина“. 

Снемането на божествеността от природата е изключително важна предпоставка за 

развитието на науката. Доколкото човекът боготвори природата, нейното експериментално 

изучаване се счита за богохулство. Доколкото на света се приписва божествена сила и той е 

населяван от божества, единственото подобаващо отношение към тях е или да им се подчиняваш 

безпрекословно, или да се пазиш от тях. Както се изразява химикът Робърт Бойл (1627-1691), 

склонността да се възприема природата като нещо свещено винаги „е действала обезсърчаващо и 

е спъвала науката“. Монотеизмът на Библията очиства природата от присъствието на божествата 

и дава на човека свобода да й се радва и да я изучава без страхопочитание. Едва когато светът 

престане да бъде обект на преклонение, той може да се превърне в обект на изследване. 

4. В природата има ред 

За да се превърне в обект на изучаване, светът трябва да бъде разглеждан като място, 

където събитията се разиграват по предсказуем, сигурен начин. Това разбиране също е унаследено 

от християнството. Според езическите религии съществуват множество иманентни божества, 

докато за християнството има един-единствен трансцендентен Творец, Който е създал единна, 

цялостна Вселена. Биохимикът Мелвин Калвин, носител на Нобелова награда за химия (1961), 

изразява тази идея по следния начин: „Опитвам се да установя откъде е произлязло това 

убеждение. То изглежда се корени в една основна идея отпреди 2000-3000 години, която за 

пръв път е била провъзгласена в западния свят от древните юдеи: идеята, че Вселената е 

подвластна на един-единствен Бог, а не е рожба на приумиците на множество богове, всяко 

от които има свои владения и се разпорежда в тях според собствените си закони. Този 

монотеистичен възглед според мен полага историческата основа на модерната наука.“  

5. Природата е подчинена на закони 

Вярата, че Вселената е подчинена на някакъв ред, намира конкретен израз в представата за 

природните закони. Изразът „законите на природата“ звучи толкова познато на съвременното 
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съзнание, че ние обикновено не забелязваме неговата уникалност. Историкът А. Р. Хол отбелязва, 

че понятието за природен закон е било непознато в Азия и в древния западен свят. Той подчертава, 

че това схващане се заражда едва през Средновековието и прави „съществена отлика“ от всичко 

измислено дотогава. В основата на тази „отлика“ според Хол е библейското учение за Твореца. 

Той изтъква, че употребата на думата „закон“ по отношение на природните явления „би била 

неразбираема в античността, докато тя се вписва напълно в юдео-християнската вяра в 

един Бог, който е и Творец, и Законодател“. Библейският Бог е божественият Законодател, 

Който управлява природата чрез законите Си, установени от самото начало. Такова убеждение 

например откриваме в трудовете на математика и философа Рене Декарт (1596-1650), според 

когото математическите закони, които науката се стреми да открие, са наложени от Бога - точно 

както един цар определя законите в своето царство. Идеята за съществуването на природен закон 

не е обобщение на научните експерименти, а предмет на вяра.  

6. Човекът е способен да проумее реалността 

Науката нямаше да спечели нищо от вярата, че природата е подчинена на разумен ред, ако 

тази вяра не е подплатена и с убеждението, че човекът е в състояние да открие този ред. Както 

подчертава Айзли, в исторически план науката води началото си от „ясното убеждение, че във 

Вселената има ред и че този ред може да бъде тълкуван чрез рационално размишление“. В 

този смисъл науката не може да се развива без епистемология [теория на познанието], която да 

гарантира, че човешкият ум има необходимите качества, за да постигне истинско познание за 

света. От историческа гледна точка този постулат произхожда от учението, че човек е създаден по 

образ и подобие на Бога. „Експерименталният метод постигна успехи, надминаващи и най-

дръзките човешки мечти“, отбелязва Айзли, „но вярата, която го е породила, дължи много на 

християнското схващане за Божието естество.“ Вярата в един разумен Бог, Който е достоен за 

доверие, е довела до предположението, че Вселената е подчинена на разумен ред. „Днешната 

наука“, добавя Айзли, „все още се крепи на това убеждение.“  

В своята книга „Голямото титруване“, изследователят на китайската култура - 

британският историк на науката Джоузеф Нийдам (1900-1995) - се пита защо китайците така и не 

създават съвременна наука. Според него причината се корени в това, че те не са вярвали нито в 

разбираемия ред в природата, нито в способността на човека да разгадае този ред, ако той изобщо 

съществува. По думите на Нийдам: „Липсва убеденост, че кодът на природните закони може 

да бъде разбулен и разчетен, защото няма увереност, че едно по-разумно от нас божествено 

същество изобщо е създало такъв код, който се поддава на разчитане.“ За китайците „този 

ред не е наложен от разумно личностно същество и затова няма гаранция, че други разумни 

същества ще бъдат в състояние да изразят на своя земен език изначалния божествен кодекс 

от закони, който е бил формулиран отнапред“, обяснява Нийдам. За разлика от Китай, в Европа 

такава „гаранция“ съществува - тук господства убеждението, че един разумен Творец е сътворил 

както света, така и „други разумни същества“ - човека, и по подразбиране, между двата вида 

разум: божествения и човешкия, съществува известно сходство, и следователно, хората могат „да 

следват Божиите мисли“. По думите на Кайзър, в човека е заложена същата рационалност, с 

която Бог е подредил творението Си, и тъкмо затова той е в състояние да проумее този ред. 

Увереността в човешкия разум е донякъде смекчена от учението за Грехопадението, според което 

разумът е замъглен от греха и е склонен да допуска грешки и изопачени представи. Но в общи 
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линии именно християнската вяра е в дъното на убеждението, че човекът е надарен със 

способността да познава истината, да изучава природата, да твори наука. 

7. Човешкият ум е трансцедентен спрямо природата 

Модерната наука е майка на модерните технологии, но преходът от наука към технология е 

трябвало да бъде обусловен от приемането на система от убеждения, които да оправдават дейната 

намеса в естествените процеси, предприемана съгласно целите, които си поставя човечеството. 

Според библейската вяра, започваща с един трансцендентния Бог и със сътворението на човека по 

Негов образ, човешкият разум е в състояние да се издигне над природата и да я разглежда като 

обект, а хората разполагат и със свободата да я направляват и овладяват - както теоретично, чрез 

математически формули, така и на практика, чрез опити. По този начин християнството е 

предоставило едновременно интелектуалната рамка и вътрешните подбуди за развитието на 

техниката. Именно за това според ранните учени, целта на науката е да служи за Божия прослава и 

да допринася за добруването на човечеството. По този начин християнската представа, че 

условията на живот могат да бъдат подобрени, сама по себе си е революционна и се корени в 

библейското учение. Както посочва Харви Кокс, хора, които са хванати в капана на циклични, 

детерминистични или фаталистични възгледи за историята, не могат да достигнат до идеята за 

подобряване на живота. Според библейското учение обаче, историята е линейна и отворена за 

божествена намеса. Така библейският възглед за историята вдъхновява човека да твори наука и 

техника, за да подобри условията и обстановката, при които живее. 

Просвещението и зараждането на големият спор между вярата и науката 

„Науката и религията вече не са смятани за 

несъвместими.“(Дейли Телеграф, Лондон,  26 май 1999 г.) 

В продължение на три столетия, от началото на XVI до края на XIX в., взаимовръзката 

между вяра на наука може да бъде оприличена по-скоро като съюз. Повечето учени от това време, 

в стремежа си да изучават чудесата на природата, са били подтиквани от желанието да прославят 

нейният Творец. Все пак обаче тези хора не са били учени в тесния смисъл на тази дума 

(понятието „учен“ се използва за пръв път през 1834 г.), а по-скоро духовници.  

В своята книга „Насрещни течения. Взаимодействие между наука и вяра“ Колин Ръсел 

отбелязва, че представата за сблъсък между вярата и науката е наложена сравнително отскоро, но 

целенасочено. В края на XIX в. в Англия няколко малки групи учени се обединяват под 

ръководството на Томас Хъксли
13

 (1825-1895), за да отхвърлят културното и интелектуално 

господство на християнството, поставяйки си за цел да наложат научния натурализъм, светоглед 

според който единствено природата е реално съществуваща. Именно в този период се появява и 

огромна по обем научна литература, която трябва да заклейми враждебното отношение на 

Църквата към науката през вековете. Отличават се трудовете на Джон Уилям Дрейпър (1811-1882) 

и Андрю Диксън Уайт (1832-1918). Именно в този период (1859) се появява и „Произходът на 

видовете“14
 на Чарлз Дарвин (1809-1882). В книгата си „История на конфликта между 

                                                           
13

 Английски лекар, природоизследовател и философ. Приживе получава прозвището „булдогът на Дарвин“ заради пламенната 

защита на теорията на еволюцията на Чарлз Дарвин. 
14

 Пълното заглавие е „Произход на видовете посредством естествен отбор, или запазването на облагодетелствани породи в 
борбата за живот“. 
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религията и науката“ Дрейпър обвинява Римокатолическата църква, че „потиска свирепо, с 

клади и меч, всеки стремеж към напредък“ и че „ръцете й са окървавени“. Пример за това е 

публикуваният през 1277 г. списък с 219 грешки или ереси, които трябвало да бъдат заклеймени. 

По заръка на папа Йоан XXI (1276-1277) епископът на Париж Етиен Темпие публикува този 

списък с ереси, сред които е и идеята, че природата се подчинява на закони, което според Темпие 

било в противоречие с всемогъществото на Бога. Подобни църковни догми дало основание на 

автори като Волтер, Кондорсе, Монтескьо, Хюм, а също и Андрю Уайт и Джон Дрейпър, да 

обвиняват християнската вяра като враждебна на науката. Тук обаче се налага да кажем, че трябва 

да разграничим Църквата като институция от вярата на отделните вярващи. Мнозина от ранните 

учени (още от времето на Галилей, а и от преди него) са били „на нож“ с официалната църковна 

политика, но в същото време са отстоявали с плам своите религиозни убеждения.   

Дебата за това доколко вярата и науката са в противоречие тръгва от Просвещението, което 

се отразява най-вече върху мисленето на хората. В този период литературата, в т.ч. и научната, е 

антирелигиозна. В този смисъл един от основните белези на Просвещението е свързаността с 

науката. Поради тази причина XVIII в. е наречен „Векът на философията“15
. В този период се 

формират много науки: политическа икономия, статистика, социология, емпирична психология и 

мн. др., а представителите на Просвещението се движат в насока на материализма. В този смисъл 

съпоставянето на духовната и светската култура постепенно довежда до дискредитирането на 

първата поради лицемерие и фанатизъм, а единственият източник на човешкото познание е 

непредубедения разум (Волтер, Холбах, Хюм).  

Именно първото поколение учени от епохата на Просвещението съзнателно отхвърлят 

християнството в своите опити да познаят и разберат света, в които живеят. Науката според тях е 

натрупване на знание и емпирично проверими факти за света. Тези философи на Просвещението 

представят Средновековието - епохата на преобладаваща християнска култура - като назадничево 

и белязано от суеверия. Волтер (1694-1778) например описва Средновековието като „мрачна 

епоха на невежество, през която в западната култура се разпореждала потисническата 

Църква, докато „истинската“ философия се е появила едва с възхода на науката, която 

строшила оковите на религията и суеверието“. Според маркиз дьо Кондорсе (1743-1794) 

злодеят в западната култура е отново средновековната църква с нейните догми и заблуди, а 

положителният герой - както може да се очаква - е науката.  

В книгата си „Небесният град на философите от XVIII в.“ Карл Бекър пише, че 

историческите трудове, писани през XVIII в. (не само тези на Волтер и Кондорсе, но и тези на 

Хюм, Шарл дьо Монтескьо и Гибон), са подчинени на една-единствена цел: дискредитиране на 

християнството. Тези просветители възхвалявали гръко-римският свят като златен век на разума, 

докато Средновековието бил навяващ ужас период на невежество и потисничество. 

Просвещението обаче, възраждало древната мъдрост и рационалност.   

Трябва да отбележим обаче, че когато френският физик Пиер Дюем (1861-1916) си 

поставил за цел да докаже, че Средновековието не е допринесло с нищо за развитието на науката, 

докато се ровил из историческите източници, той открил трудовете на Жордан дьо Немор - учен от 

XIII в., който разработва основите на статиката далеч преди Леонардо да Винчи и Галилео 

                                                           
15

 Философията през Просвещението означавала социология, право и политология, а не философия в днешния смисъл на думата. 
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Галилей. Дюем се натъква и на учени като Алберт Саксонски (1316-1390) - математик и професор 

в Парижкия университет, Жан Буридан (1295-1361) и Никола Орезм (1330-1382) - математик, 

механик, астроном, теолог, работили през XIV в., които учени също оставили значими трудове 

след себе си. Така Дюем стига до извода, че корените на модерната наука трябва да се търсят в 

средновековните изследователи, както и че Средновековието не само, че не е време на застой, но 

всъщност е подготвило почвата за бъдещия разцвет на науката. Дюем сезира в своите открития, че 

християнизираната средновековна Европа в крайна сметка не се е отнасяла враждебно към 

науката, а точно обратното - именно тя станала утробата, от която се ражда научният прогрес.   

Заключението на казаното до тук е, че християнството създава всеобхватната 

интелектуална среда, в която работят ранните учени - то представлява сцената, на която се 

разиграват всичките техни идеи. Ето защо трябва да кажем, че ако християнската вяра наистина е 

спъвала развитието на науката, тогава би било трудно да обясним защо мнозина от бащите на 

модерната наука са били вярващи. Таблицата в края на това изследване показва именно това - 

мнозина учени, основатели на модерната наука, са били християни. Парацелс (1493-1541), Бойл 

(1627-1691) и Нютон (1642-1727), който искал неговите трудове да бъдат използвани в 

християнската апологетика - пишат не само по научни, но и по богословски теми. Кеплер (1571-

1630) и Ван Хелмонт (1580-1644) изпъстрят научните си дневници с молитви и богословски 

размисли. Това доказва факта, че мнозина от ранните учени, на които се гради модерната наука са 

изучавали творението в своите усилия да опознаят Твореца. В този смисъл Мерсен (1588-1648) и 

Декарт (1596-1650) били особено загрижени да предоставят на религията нови оръжия в нейна 

защита. Всичко това ни води към заключението, че ако подминаваме и отхвърляме религиозните 

подбуди на учените, ние не бихме могли да разберем правилно истинското естество на науката.  

И разбира се, не е възможно да изброим огромното множество от учени с християнски 

възгледи, но ще посочим по-известните от тях, сред които са: Николай Коперник, Франсис 

Бейкън, Галилео Галилей, Йоханес Кеплер, Рене Декарт, Уилям Харви, Блез Паскал, Робърт Бойл, 

Исак Нютон, Готфрид Лайбниц, Уилям Хершел, Андре Ампер, Майкъл Фарадей, Джеймс Джаул, 

Теодор Шван, Грегор Мендел, Луи Пастьор, Уилям Томсън (лорд Келвин), Джеймс Максуел, 

Макс Планк, Чарлс Таунс, Юджин Уигнър, Робърт Грифитс, Алън Съндейдж, Уилям Филипс и 

мн. др. В приложението в края на този труд са поместени изказванията на някои от тях във връзка 

с разглежданият проблем - взаимоотношението между вяра и наука. 

Наука срещу вяра - има ли основание за конфликт?  

„Magna opera Domini exquisita in omnes voluntates ejus.”16 
(надпис, поставен от Джеймс Кларк Максуел17 над 
вратата на прочутата физическа лаборатория 
Кавендиш в Кеймбридж) 

Популярно е схващането, че всяко ново научно откритие е забиване на още един пирон в 

ковчега на Бога. В тази връзка интересно изследване на съотношението между вярващи и 

                                                           
16

 „Велики са делата на Господа, изследвани от всички, които се наслаждават в тях“, Пс. 111:2 
17

 Джеймс Кларк Максуел (1831-1879) е шотландски физик и математик, член на Единбургското кралско дружество и на 

Лондонското кралско дружество. От 1871 г. е професор по експериментална физика в Кеймбридж. Под негово ръководство е 
създадена прочутата научноизследователска Кавендишка лаборатория в Кеймбридж. Уравненията, известни като уравнения на 
Максуел - показват, че електричеството, магнетизмът и светлината са прояви на едно и също явление: електромагнитното поле. 
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невярващи учени е било направено през 1996 г. от Ларсон и Уитам и публикувано в сп. „Nature” от 

03.04.1997 г. Това изследване било повторение на анкета от 1916 г. от проф. Лойба, в което 1000 

учени били запитани дали вярват в Бог. Резултатът е бил, че 40% отговорили с „да“, а 60% - с „не“. 

Изключителният ръст на научното познание през следващите 80 години не променил особено този 

резултат, защото през 1996 г. 38% от учените отговорили положително на същия въпрос. 

Очевидно вярата в Бога не може да бъде погребана с нарастването на научните открития. 

Така нареченият сблъсък между наука и вяра е всъщност противопоставяне на два 

мирогледа - натурализъм
18

 и теизъм
19

. Натуралистите смятат, че науката е елиминирала Бога, а 

теистите твърдят, че науката утвърждава вярата в Бога. Очевидно не може и двете позиции да са 

едновременно верни, и въпреки това и двете се поддържат от високо компетентни учени. Какво 

означава това: вярата ли подкрепя науката или науката подкрепя вярата? На кой авторитет вярваме?  

За много хора силата на науката се състои в това, че тя обяснява - дава ни разбиране за това, 

което преди не сме разбирали, а с това ни дава и власт над природата. Натуралистите смятат, че 

само природните науки могат да ни кажат кое е обективно и истинно. Могат ли обаче чрез анализ 

на боите да ни кажат дали една картина е шедьовър или не? Етиката, изкуството, теологията са 

области изцяло неподдаващи се на такъв „научен” анализ за обективност или истинност. 

Неспособността на науката да се произнася по всеки един въпрос може да се илюстрира 

чрез следния пример: ако един домашно изпечен сладкиш бъде предоставен за анализ от водещи 

учени, химиците ще установят химичния състав, диетолозите ще посочат калорийната стойност, 

физиците ще анализират елементарните частици, от които е съставен, а математиците ще изчислят 

с уравнения тяхното поведение. Всички тези науки ще отговорят на въпроса „как“ е направен 

сладкишът, но не и „защо“. Само този, който е приготвил сладкиша ще знае този отговор и ако той 

не го разкрие, никакви научни анализи няма да бъдат в състояние да отговорят защо пекарят е 

направил този сладкиш - каква е причината за това, какви са неговите мотиви, цели, намерения и 

очаквания. Следователно, науката е само един от пътищата към истината. Тя може да обясни как 

действа нещо, но не и защо то действа именно по този начин. Науката успешно обяснява 

механизмите на функциониране на Вселената, но тя не може да обясни кой ги е планирал такива и 

защо ги поддържа в действие. Науката не може да прави нравствени преценки за нещата, които 

измерва. За разлика от нея Библията не претендира да обяснява „как” се случват много от нещата, 

но тя определено предоставя отговор „защо” те се случват. 

Според Айнщайн най-впечатляващото обстоятелство по отношение на науката се състои в 

това, че Вселената е не само разбираема, но и че тази разбираемост е изразима с чисто 

математически закони. Всъщност всяко интелектуално изследване принципно стъпва на вярата, че 

обектът на изследване е разбираем, и че човешкият ум има способността сравнително достоверно 

да обработва информацията за света. Този факт неизбежно води до заключението, че самата 

Вселена трябва да бъде продукт на интелект извън нея и по-висш от нея. Доказателствата за това 

никак не са малко: най-новите изследвания на съвременната физика и космология показват, че 

много от основните постоянни величини в природата - от енергийните нива на въглеродния атом, 

до скоростта с която се разширява Вселената - имат точно стойностите, необходими за 
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 Християнско учение, според което Бог чрез своята директна намеса на няколко етапа (творчески дни, вж. Бит. 1 и 2 гл.) създава 

Вселената, живите същества и човека. 
19

 Религиозно-философско учение, според което Бог е абсолютна личност, Която е създала света и го управлява по Своя воля. 
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съществуването на живота. Няма слепи природни сили в действие, всички числа в природата са 

настроени изключително прецизно не само в широкия космос, но и на земята, и в рамките на 

Слънчевата система - разстоянието между Земята и Слънцето, гравитацията и температурата на 

повърхността, скоростта на въртене на планетата - тези и много други параметри трябва да бъдат 

изключително точно настроени, защото и най-малкото отклонение на който и да е от тях, би 

направило животът на Земята невъзможен. В този смисъл науката отново сочи към съществуването 

на интелигентен Творец. Поради това трябва да посочим и фактът, че клетката като носител на 

информация е изключително сложна структурна и функционална единица във всички живи 

организми - тя не е просто материя, а е материя, снабдена с информация. Според Бил Гейтс ДНК в 

клетъчното ядро „е като компютърна програма, но много, много по-сложна от всякакъв 

софтуер, който досега сме създавали”.  

Така стигаме до неминуемия въпрос: „Щом науката не може да докаже Бога, това не 

означава ли, че Бог не съществува.” Напълно естествено е, че не е възможно да „докажем” Бог в 

епруветка или чрез чисто научни методи по емпиричен път. Но също така не можем да докажем и 

Големият взрив, нито пък еволюционната теория. Научният метод е приложим единствено при 

измеримите неща. Никой не е виждал 3 м. любов или 2 кг. справедливост, но не отричаме тяхната 

реалност. Атеистичното твърдение, че няма Бог е още по-трудно за доказване, защото то 

предполага, че атеистът трябва и да знае всичко, в противен случай винаги съществува 

възможност да има Бог, Който е извън познанията му. Понякога хората отхвърлят Бога не толкова 

с разума си, колкото с волята си. По този въпрос в книгата си „Накъде върви науката?” (1932) 

Нобеловият лауреат за физика Макс Планк пише: „Не е възможно да съществува някакъв 

конфликт между религията и науката, защото те са взаимно допълващи се. Аз мисля, че 

всеки сериозен и мислещ човек разбира, че религиозният елемент в неговата природа трябва 

да бъде осъзнат и култивиран, за да могат всички способности на неговата душа да 

действат заедно в съвършен баланс и хармония. И наистина, не е случаен фактът, че най-

великите мислители от всички епохи са дълбоко религиозни личности.”  

Ракетният инженер Вернер фон Браун (1912-1977) - първи директор на центъра за космически 

полети на НАСА и създател на американската програма за космически изследвания - на свой ред 

добавя: „Двете най-мощни сили, които днес формират нашата цивилизация, са науката и 

религията: чрез науката човекът се стреми да научи повече за тайните на сътворения свят, 

а чрез религията човекът се опитва да опознае Твореца на света. Науката и религията са 

взаимно допълващи се. Аз не мога да разбера учените, които не признават съществуването 

на Върховния Разум, Който е отвъд Вселената. Но аз не мога да разбера и теолозите, които 

не признават успехите на науката. Науката се опитва да контролира силите на природата 

извън нас, а религията контролира силите на природата вътре в нас.” (1963). 

Професор Джоузеф Тейлър (род. 1941) от университета в Принстън, Ню Джърси, получава 

Нобеловата награда за физика (1993) за своето откритие на първия двоен пулсар (неутронна 

звезда) и за своя принос към утвърждаването на теорията за Големия взрив. Той смята, че „Всяко 

научно откритие е същевременно и религиозно откритие. Между науката и религията не 

съществува конфликт. Нашето знание за Бога става все по-обширно благодарение на всяко 

откритие, което ние правим, за света около нас.” (цитиран в Brown, 2002). 
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Американският физик Робърт Миликан (1868-1953) печели Нобеловата награда за физика 

през 1923 г. за своята работа върху елементарния електрически заряд и фотоелектричния ефект. 

Миликан е професор по физика в Чикагския университет и Калифорнийския технологичен 

институт; той е президент на Американската асоциация за развитие на науката (АААS) и на 

Американското физическо дружество. Главните научни приноси на Миликан са: определянето на 

заряда на електрона; потвърждението на фотоелектричното уравнение на Айнщайн; доказването 

на извънземния произход на космическите лъчения. Миликан пише: „Когато човек проучи целта 

на науката и целта на религията, тогава за него става очевидно, че е невъзможно 

истинската наука и истинската религия някога да влязат в конфликт.” (1925). 

В своята автобиография (гл. 21 „Двата най-важни елемента за прогреса на 

човечеството”) Робърт Миликан отбелязва: „Цялото човешко благополучие, целият прогрес на 

човечеството всъщност стои върху два стълба. Рухването на един от тези стълбове би 

предизвикало сгромолясването на цялата структура. Тези два стълба са духът на 

религията и духът на науката, които трябва да бъдат култивирани и разпространявани 

сред цялото човечество.” (Robert Millikan, „Autobiography”, New York, Prentice-Hall, 1950). 

В интервю за американското списание Collier’s от 24 октомври 1925 г., озаглавено „Богът 

на учения” проф. Миликан казва: „Аз мога със сигурност да заявя, че не съществуват научни 

основания за отричането на религията, нито пък е възможно да съществува конфликт 

между науката и религията, тъй като техните сфери са абсолютно различни. Хората, 

които знаят твърде малко за науката, и хората, които знаят твърде малко за религията, 

наистина често стигат до спорове, а страничните наблюдатели си въобразяват, че има 

някакъв конфликт между науката и религията, докато всъщност конфликтът е просто 

между два различни вида невежество.“  

Еволюционизъм vs креационизъм: или как Дарвин се изправи срещу Бог 

Според християнският възглед за Сътворението Бог е създал Вселената и живота на земята 

„от нищото“ (лат. ex nihilo) и тази вяра намира израз в библейските текстове. Във втора книга на 

Макавей една майка окуражава сина си за мъченичеството, което му предстои с думите: „Моля те, 

синко, погледай небето и земята и, като видиш всичко, що е по тях, познай, че всичко това е 

сътворил Бог от нищо [έν ουκ όντων - „от несъществуващото“, Септуагинта], и че тъй е 

произлязъл и човешкият род“ (7:28). Повече от 200 години по-късно автора на книгата Евреи 

пише: „С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото 

видимото не стана от видими неща“ (11:3).  

Когато обаче говорим за произхода на Вселената, ние имаме две основни гледища - модела 

на сътворението и модела на еволюцията - единия базиран на теизма, а другия - на атеизма. 

Единия се основава на случайност, а другия на един съвършен дизайн. Тези два възгледа - 

впрочем, и двата недоказуеми емпирично - придобиват изключителен обществен дебат през 80-те 

години на ХХ в. със случая „Агилард срещу Едуардс“ във Върховният съд на САЩ от 1987 г., 

предизвикан от един приет и легализиран закон в Луизиана от 1983 г., който се казвал „Акт за 

балансирано отношение между науката за сътворението и науката за еволюцията“. В 

резултат на тази легализация на закона за „балансираното отношение“ атеистичните групи 

започнали да оспорват този акт, който в крайна сметка стигнал и до върховният съд на САЩ. 
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Обвинението било основано не на научни доводи, а на обстоятелството, че хората, които 

легализирали този закон били християни, а според конституцията на САЩ църквата трябвало да 

бъде отделена от държавата. В резултат на това съдът взел под внимание аргументите на 

атеистите, в резултат на което еволюционната теория била узаконена в САЩ.  

В заключението на съдията по делото Антон Сколия се казва: „Еволюцията не е научен 

факт, защото не може да бъде наблюдавана в лаборатория. По-скоро еволюцията е само 

една научна теория и догадка. Научните проблеми с еволюцията са толкова много и толкова 

сериозни, че тя по-скоро може да се определи като мит.“ Виждаме, че теорията за еволюцията е 

просто това - теория, и като такава, тя не може да представлява научен факт, доказуема хипотеза. 

Това решение на върховният съд на САЩ довело до цензура над науката за сътворението и до 

това, че узаконило вярата в еволюцията, като по този начин в образователната система на САЩ се 

налага становището, че науката е доказала еволюционната теория - с други думи тази наука 

(основана на еволюционната теория) доказва, че религиозните вярвания на студентите са погрешни. 

Така в края на 80-те години атеизма бива узаконен в САЩ, а според съдия Антон Сколия 

„Правителството налага атеизма и светския хуманизъм за основополагаща религия в САЩ.“ 

Именно така (въз основа на решението на върховният съд на САЩ от 1987 г.) в училищата 

и университетите в САЩ се налага еволюционната теория като единствената религия, която 

трябва да следва образователната система, с което се забранява да се преподава в държавните 

училища и в университетите креационистката теория заедно със или вместо тази за еволюцията. 

Двадесет години по-късно Парламентарната асамблея на Съвета на Европа публикува доклад, в 

който се твърди, че учението за Сътворението би могло да се превърне в заплаха за човешките 

права („Council of Europe to Vote on Creationism“, ABC News, 26 September 2007). 

Какви обаче са последствията от процеса „Агилард срещу Едуардс“? Отговора на този 

въпрос ни дава доцент Лилия Гурова, Когнитивна наука и психология към НБУ.
20

 През пролетта 

на 2004 г. на заседание на училищната управа на окръг Доувър, щата Пенсилвания, председателя 

на комисията, отговаряща за учебните програми Уилям Бъкингам заявява, че обсъжданият нов 

учебник по биология е „пълен с дарвинизъм“ и предлага новият учебник да включва и 

библейската теория за Сътворението. Възразяват му, че това би било в противоречие с една 

поправка в Конституцията на САЩ от 1967 г., според която се забранява преподаването на 

религия в държавните училища. Така след няколкомесечна дискусия по въпроса, на 18 октомври 

2004 г. училищната управа гласува резолюция, според която в час по биология преди да се започне 

преподаването на урока за теорията на еволюцията, да се прочете един текст, в който се казва, че 

теорията на Дарвин всъщност е просто една теория, а не факт, и в нея съществуват пропуски, за 

които няма доказателства, докато Интелигентния проект
21

 представлява теория, различна от тази 

на Дарвин, която обяснява произхода на живота от гледна точка на Библията и вярата в Бога.   

В резултат на това през 2005 г. 11 родители съдят управата на училищен окръг Доувър в 

Пенсилвания, за това, че е допуснала в учебната програма по биология за 9-ти клас да бъде 

включена една ненаучна (според тях) теория - теорията на Интелигентния проект, като по този 
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 Гурова, Лилия Гурова, „Кой и как представяше науката на процеса в Доувър, Пенсилвания, 2005, Списание на БАН, бр. 2, 56-60 
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 Теорията гласи, че животът на Земята не е продукт на случайни еволюционни изменения, а е резултат от реализирането на един 

„интелигентен проект“ и за разлика от традиционният креационизъм теорията за интелигентния проект не заявява ясно, че авторът 
на този проект всъщност е Бог, макар че в повечето си публични изявления привържениците на тази теория не крият, че тя 
оправдава божественият произход на живота.  
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начин управата е нарушила конституционното разделение на църква и държава в САЩ. В резултат 

на този съдебен процес (с нотки на религиозност и научност) на 20 декември 2005 г. съдия Джоунс 

обявява своето решение по делото на 139 страници, на които обяснява защо Интелигентния проект 

„не е наука“. Той пише: „Теорията на Интелигентния проект не е научна теория, а маскиран 

креационизъм, т.е. религиозен възглед за произхода на живота на Земята, и за това не може 

да бъде преподавана в американските държавни училища“. В хода на делото обаче, в 

американската преса са обявени резултатите от едно представително социологическо проучване, 

според което едва 26% от американците вярват в Дарвиновата теория за еволюцията и 

естественият подбор, докато две трети от участниците в проучването заявяват, че креационизмът 

(наукообразната версия на библейската теория за Сътворението) трябва да се изучава в училищата 

и университетите, въпреки конституционната забрана за това. Аргументите на обвинението са, че 

теорията на Интелигентния проект не е и не може да бъде подложена на емпирична проверка, а 

хипотезата за съществуването на свръхестествен Създател не може да се докаже. Аргумента на 

защитата пък е, че отделните системи в живите организми, като бактериалният флагелиум
22

 или 

устройството на окото например, са толкова сложни, че възникването им не може да бъде 

обяснено като резултат от случайни мутации и последвал естествен подбор. И въпреки че по 

същество и двете теории - Дарвиновата теория за произхода на видовете и еволюцията на 

организмите, и теорията за Интелигентния проект - не могат да бъдат потвърдени емпирично чрез 

експериментални потвърждения (такива липсват и за други научни теории като тази за Големият 

взрив), все пак обаче Интелигентният проект може да се приеме за научна теория защото - както и 

Дарвиновата теория за еволюцията и произхода на видовете - се извежда от наблюдаеми факти и 

заключения, които по същество подлежат на опровержение - същото това опровержение, на което 

е подложена и теорията за еволюцията.  

Всъщност, в самия край на своята книга за произхода на видовете и еволюционната теория, 

която прокарва в нея, Дарвин пише: „Има величие в този възглед за живота с редица негови 

сили, първоначално вдъхнати от Твореца…“ - като „от Твореца“ тук всъщност липсва в първото 

издание на книгата - добавено е във второто и във всички останали нейни издания насетне. В свое 

писмо от 1863 г. Дарвин пише, че е направил тази добавка заради общественото мнение. В 

кореспонденция до наставника му Чарлс Лайъл, Дарвин изрично подчертава, че изобщо не приема 

идеята за Божествена намеса в еволюцията: „Не бих се заинтересувал ни най-малко от 

теорията за еволюцията, ако тя изискваше добавянето на някакво свръхестествено чудо в 

който и да е етап от развитието“. Сто години след публикуването на „Произхода на 

видовете“, биологът и член на Кралското общество сър Джулиън Хъксли (1887-1975) казва: 

„Дарвинизмът изхвърли самата идея за Бога като Творец на живота от сферата на 

рационалната дискусия“, а проф. Луис Бонюр, бивш президент на Дружеството по биология в 

Страсбург и директор на Зоологическия музей в града заключава, че „тази теория не е 

подпомогнала с нищо научния прогрес - тя е безполезна“.  
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 Подобни на камшичета израстъци, чрез които се придвижват някои прокариотни (без ядро) и еукариотни (с ядро) клетки. Такива 

са Helicobacter Pylori флагеларни бактерии, които причиняват язвата, такива са и сперматозоидите, които благодарение на 
флагелума стигат до яйцеклетката. Снабдените с камшичета бактерии с лекота биха изпреварили всички олимпийски шампиони по 
плуване. Те плуват стотици дължини на тялото си в секунда и могат да променят посоката си за част от секундата. зточникът на тази 
невероятна мобилност е микроскопичен еквивалент на извънбордов двигател - бактериален флагеларен двигател. В една 
милионна от големината на песъчинка, този мотор се върти пет пъти по-бързо от двигател на Формула 1, върти подобния на 
камшик флагелум и движи бактерията напред. Най-забележителното е, че двигателят се изгражда чрез сглобяване на собствени 
части. Това е един от шедьоврите на сътворението и несъмнено превъзхожда най-съвременните постижения на нанотехнологиите. 
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Слепите природни процеси и слепият естествен подбор са неспособни да конструират 

сложни анатомични органи като човешкото око. Окото може да бъде създадено единствено чрез 

намесата на един Разумен Творец. В тази връзка в „Произходът на видовете” - глава „Трудности 

пред еволюционната теория” - Дарвин пише следното: „Да се предполага, че окото, с всичките 

свои уникални приспособления за фокусиране на различни дистанции, за пропускане на 

различни количества светлина и за коригиране на светлинното разсейване, би могло да 

възникне чрез естествен подбор, е според мен - признавам - абсурдно в най-висша степен.” 

(Дарвин, „The Origin of Species”, New York, New American Library, 1964). 

Архитектониката на човешкия мозък, от която се определят сензорните възприятия и 

функциите на нашето съзнание, е изключително сложно структурирана. Невробиологът Хенри 

Маркрам (род. 1962) - професор в École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) в Лозана, 

Швейцария, директор на проекта Blue Brain и основател на проекта Human Brain - споделя: 

„Открихме  свят, който не сме си представяли. В човешкият мозък има десетки милиони 

многоизмерни геометрични обекти, които в някои мрежи достигат структури до 11 

измерения.“ Следователно, ако за постояването на тези невронни мрежи е необходимо всяка от 

стоте милиарда мозъчни клетки да се свърже в точно определен ред с десетки хиляди други, става 

ясно какъв колосален обем и сложност трябва да притежава генетичната информация. Ето защо 

повече от наивно е да се смята, че подобна организация би могла да възникне и се развие 

спонтанно, каквото и време да предоставим на еволюцията. В тази връзка професор Скот 

Джилбърт споделя, че още от 70-те години на ХХ в. много биолози започват да се съмняват в 

съвременната теория за еволюцията и нейната способност да обясни еволюцията. Той казва: 

„Микроеволюционните промени в гените не са способни да превърнат влечугото в бозайник 

или рибата в земноводно. Микроеволюцията разглежда приспособяването, което касае 

оцеляването на най-приспособените, а не тяхната поява. Както посочва Гудуин по 

отношение произходът на видовете - проблемът на Дарвин остава неразрешен.“  

В тази връзка трябва да споменем и тезата на научният философ Карл Попър, който изказва 

мнение, че теории, които могат да бъдат подложени на експериментална проверка, са научни, а 

тези, които не могат, не са научни. В Unended Quest той декларира: „Стигнах до извода, че 

Дарвинизмът не е теория, която може да бъде експериментално проверена, а метафизична 

изследователска програма, една възможна рамка за подлагане на теории на 

експериментална проверка“. Дуейн Гиш, изявен защитник на креационизма, пише в писмо до 

списание Discover през юли 1981 г. че според креационистите „нито сътворението, нито 

еволюцията са научни теории“, като и двете са еднакво религиозни. 

Според проф. д-р Хайнц Ликлама ние сме се появили или чрез Създател, или чрез Големият 

взрив и еволюцията. Няма как да се върнем в началото и да докажем коя от двете теории е вярната 

- не можем да ги докажем емпирично и експериментално, за да видим кое е истина и кое е просто 

теория. Единственото, което можем да направим, е да разгледаме оставените след това 

доказателства. И двете системи (еволюционната и креационистката) са системи от вярвания. Какви 

доказателства обаче имаме за едната и за другата? По отношение на теорията на еволюцията, 

която в най-общ вид гласи, че живота се е зародил от една проста клетка, която е еволюирала към 

по-сложна, докато накрая се е появил човека - в този случай би следвало съвременната наука 

(археология, геология) да открие доказателствата за това във вкаменелостите и фосилите, оставени 

в почвата и скалите. Такива обаче не са намерени. Самият Дарвин, когато е написал книгата си за 
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произхода на видовете (1859) признава: „Аз вярвам, че именно така са се случили нещата в 

началото, но знам че няма доказателства за това в намерените вкаменелости“. Днес, 160 

години по-късно, такива доказателства все още не са открити, което опровергава напълно теорията 

на Дарвин за еволюцията и естественият подбор. 

В крайна сметка делото от Доувър показва една стряскаща тенденция: в условията на 

реална заплаха академичната общност в Америка (а и по света) е склонна да се защитава с всички 

средства, като на преден план се извеждат аргументи, които се приемат за момента добре от 

академичната общност и широката публика, но които в дългосрочен план допринасят за 

заличаване на границите между наука и не-наука в очите на същата тази публика. 

Освен това, в резултат на известното в САЩ дело „Агилард срещу Едуардс“ се ражда нео-

креационисткото движение. Целта му е да изрази с други думи креационизма, за да бъде по-добре 

приет от обществото, политиците, преподавателите и научната общност. Най-известната форма на 

това движение е Интелигентния дизайн, или твърдението, че „някои черти на Вселената и на 

живите същества могат да бъдат обяснени чрез съществуването на интелигентна 

причина, а не с неуправляван процес като естествения отбор.“ От креационистите движението 

се разглежда като научен подход към креационизма. В научната общност обаче се отхвърля 

напълно като ненаучно. 

Представители на креационистките кръгове често отправят критика към обединяващи 

концепции в научните дисциплини, като например понятията „теория“ и „факт“. Принципи като 

униформизъм
23

, бръснача на Окам
24

, и принципа на Коперник
25

 биват обвинявани, че са резултат 

на предубеждение от страна на учените, което води към метафизичен натурализъм, което от своя 

страна, според много креационисти, е равнозначно на атеизъм. В противовес на това становище, 

научните философи използват термина „методологичен натурализъм“, наблягайки на връзката с 

отдавна възприетия в науката научен метод. От гледна точка на методологията се допуска, че 

наблюдаваните в природата явления се обясняват само с естествени причини, като не се допуска 

наличие или отсъствие на свръхестествени причини. Ето защо свръхестествени обяснения на 

такива явления са извън сферата на науката. Според креационистите обаче, не би трябвало да се 

изключват свръхестествените обяснения, поради което научната работа е парадигматично 

ограничена. В този смисъл съвременната наука се стреми да разчита на възможно най-малък брой 

допускания a priori (т.е. независимо от опита и практиката) в стремежа си да намали грешките и 

субективността, както и да избегне „Идолите на Бейкън“26
. Поради това, тя остава неутрална по 

субективни теми като религия и морал. След казаното до тук следва да определим понятията 

„теория“ и „факт“, за да можем да потвърдим или отхвърлим онова, което се приема за наука 

                                                           
23

 Един от принципите в съвременната геология, формулиран от Джеймс Хътън и разширен от Джон Плейфеър и Чарлз Лайъл. 

Според него, процесите, които са се осъществявали в миналото, продължават да се осъществяват и в наши дни. 
24

 Най-разпространеното наименование на принципа за простотата в науката, съгласно който от множеството теории, които 

обясняват един и същ проблем еднакво добре за предпочитане е най-простата - тази, която използва най-малко предположения. 
25

 Земята не е уникална и във Вселената трябва да има много звездни системи и планети със условия, подобни на тези на земните, 
поради което нищо не може да възпрепятства раждането и развитието на живота в други части на Вселената - статистически има 
ненулева вероятност, че освен Земята има и други системи с идентични условия, където биологичният живот не може да възникне. 
26

 Според Френсис Бейкън съвременната наука е изградена върху безплоден метод на мислене - дедукция (индукция), а той 

обръща внимание на индуктивния метод, като го приема не само като събиране, но и обяснение на фактите, което изисква тяхната 
практическа проверка в опита. Бейкън полага големи усилия, за да покаже вредата от предубежденията, които се намесват в 
процеса на познанията. Бейкън нарича тези предубеждения идоли на ума.  
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днес. Националната Академия на Науките на САЩ (United States National Academy of Sciences27
) 

дава следните определения на понятията факт, хипотеза, закон и теория: 

Факта в науката представлява наблюдение, което бива редовно потвърждавано и прието за 

вярно и истинно във всякакви случаи. Истинността в науката обаче никога не е крайна, 

окончателно или необратима. Това, което днес се приема за факт, утре може да претърпи промени 

и дори да бъде изоставено напълно. 

Хипотезата е подлежащо на изменения становище за нещо от естествения свят, водещо до 

заключения, които могат да бъдат подложени на тест, т.е. на експериментална проверка. Ако 

заключенията бъдат доказани (верифицирани), вероятността хипотезата да е правилна се увеличава. 

Ако заключенията са неправилни, първоначалната хипотеза може да се изостави или модифицира.  

Закона на свой ред представлява описателно обобщение на поведението на един определен 

аспект на естествения свят при дадени условия.  

Теорията в науката означава добре оформено обяснение на някакъв аспект на естествения 

свят, което включва в себе си факти, закони, заключения и експериментално проверени хипотези. 

Американския биохимик от университета на Маями - институт  за еволюционна биохимия - 

Сидни Фокс (род. 1912) пише: „Настоящите физични закони не са достатъчни, за да обяснят 

произхода на живота. Това отваря път за телеологията28 и по подразбиране - за сътворение 

от разумно Същество.“ В тази връзка Макс Планк пише: „Като физик, следователно като 

човек, който е служил през целия си живот на трезвата наука и на изследването на 

материята, съм безспорно свободен от подозрението, че мога да бъда фанатик. И затова, 

след всички мои изследвания на атома, мога да кажа следното: Не съществува материя сама 

по себе си! Цялата материя произхожда и съществува само чрез една Сила, която подбужда 

атомните частици към вибрация и ги поддържа в движение в миниатюрната „слънчева 

система“ на атома. Тъй като обаче в цялата Вселена няма нито една интелигентна или 

вечна сила (и никога не се е удало на човечеството да открие така горещо желания „вечен 

двигател“), ние трябва да приемем, че зад тази Сила стои един съзнателен, интелигентен 

Дух. Именно този Дух е Първопричината на цялата материя.” 

Вернер фон Браун - създателя на американската програма за космически изследвания - 

пише: „Вселената - такава, каквато я виждаме благодарение на научните изследвания - е 

живото доказателство, че Бог е нейният Творец.” (цитиран в Hill, 1976). 

Носителят на Нобеловата награда по химия за 1934 г. и автор на научни трудове по химия, 

геохимия, космохимия и астрофизика - Харолд Юри (1893-1981) заявява: „Колкото повече се 

вглеждаме в живота и изучаваме неговия произход, толкова повече разбираме, че той е 

твърде комплексен, за да еволюира някъде. Неговата комплексност е толкова голяма, че е 

трудно да си представим, че животът на тази планета е еволюирал от мъртва материя.“  

 

                                                           
27

 Академията служи за съветник на нацията по въпросите на науката, техниката и медицината. В нея има 200 Нобелови лауреати. 
28

 Идеалистическо учение, според което всичко в света е целесъобразно, т.е.всичко в света е сътворено от Бога. 
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Теория за Интелигентния дизайн (научен креационизъм) vs еволюционната теория 

 Английския теолог, философ и християнски апологет, архидякона на Карлайл - Уилям 

Пейли (1743-1805) - публикува през 1802 г. своя труд „Естествена теология” (Natural Theology; 

or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity). В него той ни кара да се запитаме как би 

разсъждавал човек, който, разхождайки се из гората, намери джобен часовник. Вероятно би се 

запитал как е попаднало там такова сложно устройство - изящно направено от лъскава мед. След 

много внимателен оглед човека открива, че всичките му части и механизми са настроени така, че 

този предмет да отчита много точно времето. Човека започва да се пита от къде се е появил този 

предмет, кой и защо го е направил? Един от възможните отговори е, че появата му може да е 

резултат от случайно комбиниране на различни молекули, които, съединявайки се произволно 

една с друга, са образували този фин и прецизен механизъм. Но дори и на пръв поглед това 

изглежда твърде невероятно, за да се приеме сериозно. Единственият логичен отговор е, че 

приборът е бил създаден целенасочено от някакъв майстор - часовникар, а не е случаен сбор от 

невероятен брой произволни съвпадения. Ето защо човека, намерил часовника го занася на свой 

познат професор, който дава следното обяснение:  

„Ти си открил този предмет в природата и следователно тя го е създала като 

продукт на една сложна еволюция на медта. В началото Земята се е формирала като 

планета в гигантски газово-прахов облак, който се е уплътнявал и нагорещявал до хиляди 

градуси. При бавното й изстиване в процеса на милиони години медта се е отделила от 

другите вещества като чист мед, след което при особен вид кристализация на медните 

атоми са се образували различните пружинки, колелца, зъбчатки, винтчета, циферблати и 

стрелки. Първичната материя е била пълна с тях и по сложен начин всички тези части са се 

групирали в часовников механизъм и постепенно в резултат на нещо като естествен подбор 

по-прецизните механизми са останали да съществуват, докато се е получил този вид 

предмет, който, оказва се, много точно отчита времето“. В това време друг професор 

изразява своето несъгласие с тезата на първия и казва: „Възможността да се образува случайно 

този предмет в природата е пренебрежимо малка. Защо да не допуснем тогава, че той е бил 

измайсторен от някой разумен създател?“. С други думи, самият часовник не се е появил в 

резултат на сложна еволюция на медта. Тоест, имаме творение, създадено по предварителен 

замисъл от изкусен занаятчия, който притежава специални умения и възможности, неприсъщи на 

всеки. От тази позиция той заключава, че хората, като извънредно комплицирани механизми, 

способни на далеч по-сложни действия от един часовник, би следвало да са сътворени с 

определена цел от интелигентен създател. Този инструмент наистина е бил създаден с определена 

прагматична цел от квалифициран специалист и не е плод на хаотично и спонтанно подреждане на 

физични константи. 

 Да вземем за пример атома - натуралистите-еволюционисти признават, че атомите се 

появяват мигновено в първите моменти от Големият взрив. В същото време, според тях, за да се 

осъществи някакъв тип самоорганизация при живите организми, са необходими стотици милиони 

години. В случая с атома фактора време липсва, което само доказва немислимостта на 

еволюционната теория. Освен това според физиците и най-малката промяна в параметрите на 

материята би разрушило атомите, което е доказателство, че в този случай не са допустими никакви 

„междинни форми“, според както смятат еволюционистите. При всяка промяна на частиците в 
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атома се получава нова конфигурация на компонентите на системата, което изисква неимоверно 

сложен математически разчет за да се постигне устойчиво динамично равновесие на ядрото и 

електронната обвивка. С други думи, атомите на химическите елементи са толкова сложни 

структури, разчетени физически и математически строго индивидуално, за произхода на които 

никаква еволюционна теория не е приложима.  

 Като говорим за Големият взрив (теорията, която се опитва да обясни произхода на 

Вселената и зараждането на живота на земята) трябва да кажем, че тази хипотеза не може все още 

да намери задоволително обяснение за произхода на Вселената. Мартин Харвит (род. 1931) - 

астроном, професор в университета Корнел - откровено признава, че няма никакви доказателства 

за началните етапи на звездната еволюция и казва: „Вселената, която виждаме като погледнем 

към нейните най-далечни хоризонти, съдържа над сто милиарда галактики, всяка от които 

притежава средно по сто милиарда звезди. Това е общо 1022 звезди. Тайният срам на 

съвременната астрофизика е, че не знаем как е успяла да се образува даже една-единствена 

от тези звезди “ (Martin Harwit, „Book Reviews”, Science, 1986, pp. 1201,1202).   

 На свой ред Джеймс Трефил (род. 1938) - американски физик и професор по физика в 

Университета на Вирджиния - не скрива огорчението си от това, че изумителната архитектура на 

космическите формирования не би могла да се обясни като резултат от природните закони, и 

смята, че „по всички правила галактиките не би трябвало да съществуват, но те са там. 

Трудно е да се предаде дълбочината на разочарованието, което този необясним факт 

причинява сред учените“ (James Trefil, Dark Side of the Universe, 1988, p. 55).  

 В тази връзка в своята книга „Вселената във времето“ италианският астрофизик Паоло 

Мафей (1926-2009), който изучава комети, променливи звезди, галактики и еволюцията на 

Вселената, пише: „На 14 и 15 февруари 1979 г. се състоя среща между специалисти, 

организирана от У. Х. Маккрей и М. Дж. Рийс от английското Кралско дружество, с цел да се 

обсъди произходът и първите фази от еволюцията на галактиките. Когато започна 

обсъждането никой от присъстващите не е могъл да претендира, че знае как са се 

образували галактиките. Не биха могли да го сторят и онези, които бяха на закриването“ 

(Мафей „Вселената във времето“, Наука и изкуство, София, 1989, с. 302). Това само показва, че 

научните симпозиуми обсъждат единствено отчаяни теории и научни факти, които опровергават 

същите тези теории, докато участниците в тези научни конференции дискутират недоказуеми 

идеи, които не могат да бъдат подложени на научни експерименти и обосновано верифицирани.  

Според тезите на креационистите, които смятат, че произхода и зараждането на Вселената и 

живота са дело на един интелигентен Дизайнер (Бог) няма преходни звена между хоминид 

(човекоподобните) и Homo sapiens - тези, които са считани за такива, са или маймуни, или хора, но 

с по-слаба физика от нашата. Срещу това възразяват еволюционистите, които твърдят, че преходът 

между съвременния човек, австралопитека
29

 и другите хоминиди е доста плавен, което затруднява 

креационистите да определят кои фосили са на хоминиди и кои на хора. Например, Australopithecus 

afarensis от преди 3 млн. години има череп с големината на черепа на шимпанзето, но зъбите му 

приличат повече на тези на човека. Тезата на еволюционистите е, че Australopithecus afarensis е 

ходил изправен на два крака, но креационистите биха го причислили към групата на маймуните. 
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 Човекоподобни, които се приемат за първите представители на хоминидите. 
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Заключението, че този австралопитек е ходил на два крака обаче, не би могло да се потвърди 

емпирично, нито да се отхвърли изцяло тезата на креационистите, че това все пак е вид маймуна.  

Освен това креационистите твърдят, че за хилядите години човешка история нови видове 

не са се появили, но много са изчезнали.  На това твърдение еволюционистите отговарят, че появата 

на нови видове е очевидна в различните геологични пластове - факт, известен на палеонтолозите 

по откритите вкаменелости през XVIII-XIX в. Те твърдят още, че от всички видове, които някога са 

съществували, днес 99% от тях са изчезнали. Въз основа на фосилни данни, основният темп на 

измиране на Земята е около 2 до 5 таксономични
30

 семейства на всеки 1 млн. години. Твърдението, 

че 99% от видовете са изчезнали би следвало да бъде верифицирано, т.е. да се представят 

доказателства (фосили и вкаменелости), които да изкарат на бял свят всички онези видове, 

измрели за милионите години живот на земята. Липсата на такава верификация прави теорията на 

еволюционистите неприемлива.  

Според теорията за Интелигентния дизайн ако мутацията действително можеше да е 

основен генератор за създаването на нови биологични видове, това би означавало, че както в 

миналото, така и днес трябваше да се срещат масово междинни биологични форми. Такива 

преходни видове не се наблюдават нито днес, нито пък вкаменелостите са в състояние да ни 

представят убедителни данни за съществуването на междинни форми в миналото. Самият Дарвин 

признава, че в геологичните формации и слоеве липсват междинни биологични видове. Неговата 

теория се основава на предположението, че измененията в организмите са станали напълно 

случайно - чрез множество малки мутации, т.е. този еволюционен модел предвижда огромно 

множество (няколко милиарда) преходни звена между всички таксономични групи, които обаче 

липсват. Тоест, при фосилите никъде не са открити перки на риба в процес на превръщането им в 

крайници на земноводни, нито люспи или плочки от влечуги, трансформиращи се в пера на птици.  

Еволюционистите обаче парират, че не може да се очаква да бъдат намерени непокътнати 

родствени редици и преходни фосили, съхранени в продължение на милиони години. Според тях 

съществуват множество преходни фосили и проблем за науката не е тяхната липса, а тяхното 

изобилие. Например, преходни форми между риби и четириноги (надклас tetrapoda); повечето 

риби имат предни и задни ноздри (kenichthys) - един фосил на 395 млн. години, открит в Китай, 

представлява преходна форма между двете, имайки ноздри на ръба на горната челюст. По предна 

перка на екземпляр фосилна риба се отличават осем костни пръста, с което се доказва, че пръстите 

се появяват преди излизането на четириногите на сушата. Тези три примера на еволюционистите 

изглеждат логично само ако бъдат тълкувани през призмата на теорията за произхода на видовете 

- от прости организми към сложни. Вече споменахме, че според еволюционистите 99% от видовете 

са изчезнали, което предполага, че подобни фосилни образувания може да бъдат причислени 

именно към тези 99% изчезнали видове. С други думи, фосилите в този случай по-скоро 

опровергават теорията на еволюционистите: тъй като днес не се наблюдават подобни на описаните 

фосилни видове за еволюционистите е по-логично да приемат, че тези видове са именно 

междинните форми, за който Дарвин настоява, че предшестват появата на живота такъв, какъвто 

го познаваме днес.  
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 Подреждането на живите организми по групи въз основата на определени признаци и критерии. 
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Все пак трябва да споменем, че в рамките на 14-дневна експедиция през март 2018 г. учени 

от Националния университет на Сингапур и Индонезийския институт на науките изследват голяма 

зона в Индийския океан, недалеч от южния бряг на остров Ява и Зондския проток, в резултат на 

което са били открити десетина нови екзотични животински видове. Освен това в перуанската 

част на Амазония има изключително голямо биоразнообразие - в Перу например всяка година се 

открива нов вид птица, а веднъж на всеки 4 години - нов вид бозайник, съобщава Агенция Франс 

Прес през 2010 г. През последните няколко години са открити миниатюрната жаба Ranitomeya 

amazonica, птичката с виолетова гуша Heliangelus viola и пиявицата Tyrannobdela reina. Според 

Световния фонд за дивата природа над 1200 нови вида растения и животни са открити за 10 

години в Амазония. С напредването на науката и технологиите тепърва ще бъдат откривани нови 

видове. Неизследваните дълбини на океаните крият различни животински видове и организми, 

които ако еволюционистите бяха намерили преди век, вероятно биха причислили към междинните 

форми, доказателство за истинността на Дарвиновата теория за произхода на видовете.  

В същото време през последните сто години в резултат на климатични промени, 

разрушителни бедствия и масовия улов, са изчезнали изключително много видове. Странстващият 

гълъб, който гнезди в Америка е била най-разпространеното пернато на Земята, но за жалост 

изчезва напълно през 1914 г. Най-малкият тигър в света (с тегло между 65 и 100 кг.) се счита, че 

изчезва напълно през 1937 г. Тасманийският (торбест) вълк е убит през 1930 г., а шест години по-

късно умира и последният екземпляр, живеещ в зоопарк. Основната причина за изчезването на 

вида е масираната ловна кампания, организирана от правителството на Тасмания, след като 

торбестият вълк е обявен за сериозна заплаха за овцете. Гуадалупската каракара често нападала 

домашните кози, затова овчарите започнали системното им унищожаване. До началото на XX в. на 

практика всички птици от вида били избити. Последният представител на китайският бял делфин - 

един от малкото речни делфини, който живее във водите на р. Яндзъ е изчезнал през 2006 г. 

Каролински папагал - единственият папагал, които гнезди в Северна Америка - изчезва през 1918 г. 

- след като е набеден за враг на земеделската реколта е унищожен. Австралийската грижлива жаба, 

открита през 1973 г., в резултат на увеличаващото се ниво на замърсеност и масовия й улов през 

следващите няколко десетилетия, довели до пълното изчезване на този вид в дивата природа. 

Според доклад на Световния съюз за опазване на природата, в който членуват 140 страни, в 

резултат на изследване, направено през 2009 г., озаглавено „Дивата природа в променящия се 

свят“, съдържа списък с 1159 вида, които са застрашени, като 869 животни от почти 45 000, 

вписани в Червената книга, са напълно изчезнали от лицето на Земята от 2005 г. насам, а други 

около 290 са определени като „вероятно изчезнали“. Някои видове риби, обитаващи сладките 

води (38% в Европа и 28% в Източна Африка), са на прага на измирането. Сред животните, които 

вероятно ще изчезнат през следващите 20 години са далекоизточния (амурски) леопард, 

новазеландския папагал какапо, суматренския слон, шанхайската мекочерупчеста костенурка, 

антилопата Адакс, зелената жаба, занзибарския леопард, голямата бяла пеперуда от Мадейра, 

рибата-куче Текопа, пиринейски козирог, западноафрикански черен носорог, карибския тюлен 

монах и още други. Освен това Световният фонд за дивата природа WWF алармира, че за 

последните 44 години са изчезнали 60% от живите същества на планетата. Според БТА от 1970 г. 

до 2014 г. в дивата природа не са могли да оцелеят 60% от рибите, птиците, земноводните и 

млекопитаещите, които са станали жертва на човешката дейност и начин на живот. 
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Всичко това доказва само едно - днес ние можем да кажем кои нови видове са открити и 

колко животински видове са изчезнали на базата на информацията, която вече имаме. Но 

твърденията на еволюционистите, че за милиони години са изчезнали 99% от всички земни 

животински видове, без да могат да посочат доказателства за това във вид на фосили и 

вкаменелости, е неприемлив довод, който опровергава самата еволюционна теория. Ето защо не 

можем да приемем и становището им, че „междинните форми“ не са запазени, но са съществували.   

Науката потвърждава Библията: можем ли да се доверим на библейският текст? 

В научният свят (и не само) навсякъде се тръби, че Библията е пълна с митове, погрешни 

норми на поведение и фалшифицирани исторически сведения. Ето защо сме длъжни да оборим 

подобна необоснована теза. 

Извън всякакво съмнение е, че науката показва, че Библията е фактическа, научно доказана 

книга и има няколко начина - доказани чрез археологията - чрез които можем да разберем това: 

историческите места, личности и събития в древността; както и чрез културата на Древния свят. В 

този смисъл е излишно да говорим за Вавилон, Шумер, Персия, Асирия, Ур, Ниневия, както и за 

много други исторически (археологически доказани) места от древността. Нито е необходимо да 

споменаваме за вавилонския цар Навуходоносор, египетския фараон Шишак, или асирийския цар 

Синахериб, споменати в Библията. Това обаче, на което бихме искали да обърнем внимание е 

личността на Христос, защото нейното съществуване само по себе си потвърждава достоверността 

на библейският текст, а следователно доказва и надеждността на библейският запис за 

Сътворението - предмет на толкова научни спорове през последните няколко века.   

В своята книга „Не просто дърводелец“ (София, 1997)  Джош Макдауъл отбелязва, че има 

около 60 основни и поне 270 второстепенни пророчества по отношение на живота и делото на 

Исус Христос, които са се изпълнили в лицето на един-единствен човек - Исус от Назарет. 

Прилагайки теорията на вероятностите ние ще открием, че шансовете да се изпълнят едва 48 от 

всички тези 330 пророчества за един човек са едва едно на 10
157

. Всъщност, имало е около 40 по-

известни мъже в Израел, претендиращи, че са еврейският Месия, но само един от тях - Исус 

Христос - се позовава на сбъднали се пророчества, за да докаже своите твърдения. В този смисъл 

Питър Стоунър пише: „Ако приложим съвременната теория на вероятностите към осем 

предсказания, ще открием, че шансът даден човек да е живял досега и за него да са в сила 

всичките осем пророчества е едно на 1017. Това означава, че осъществяването само на тези 

осем пророчества доказва, че Бог е вдъхновил записването на предсказанията с точност, на 

която й липсва шанс само едно на 1017, за да бъде абсолютна.“  

Библията казва, че Месия ще дойде от семето на жената (Бит. 3:15) - всички хора, родени 

някога са родени „от семето на мъжа“, но само един човек - Исус Христос - е роден от това на 

жената. Шест столетия преди това пророчество да се изпълни Исая пророкува, че Месия ще се 

роди от девица (Ис. 7:14). В Битие 9 и 10 гл. Бог стеснява още повече възможността за това да се 

роди произволен човек, който да изпълни всички пророчества, дадени в Библията за него: Ной има 

трима синове - Сим, Хам и Яфет, им днес всички народи по света могат да изведат родословието 

си именно от тези трима мъже. Родословната линия на Месия обаче ще дойде от рода на Сим и с 

това твърдение Бог всъщност отстранява две трети от човечеството. Освен това Месия ще бъде 

потомък на Авраам и от неговите потомци Исаак и Яков след него (Бит. 12,17,22 гл.) ще се роди 
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Христос. Когато на Авраам се раждат двама синове, Исаак и Исмаил, и Бог избира неговия втори 

син - Исаак, много от потомците на Авраам също така са отстранени като възможни предци на 

Месия (Бит. 17 и 21 гл.). Тогава Бог отделя за родословието на Месия племето на Юда и 

отстранява 11/12 от израелските племена. А от всички родове в племето на Юда е избран родът на 

Есей (Бит. 49:10, Исая 11:1-5). Това ни помага да видим как всъщност се очертава линията на 

вероятността. Есей на свой ред има осем деца и във 2 Царе 7:12-16 и Ер. 23:5 Бог отстранява 7/8 от 

неговите наследници: избраният от Бога Човек ще бъде не само от семето на жена, от потеклото на 

Сим, от народа на евреите, от рода на Исаак, от коляното на Яков, от племето на Юда, но и ще 

бъде и от семейството на Давид.  

В едно пророчество от 1012 г. пр. Хр. (Пс. 22:6-18; Зах. 12:10; ср. Гал. 3:13) се казва, че 

ръцете и краката на този Човек ще бъдат прободени (т.е. Той ще бъде разпънат на кръст). Тази 

характеристика е описана 800 години преди римляните да въведат наказанието разпъване на кръст. 

В Михей 5:2 от всички градове на света Бог избира за родно място на Месия Витлеем, чието 

население е по-малко от 1000 души. След това чрез редица предсказания Бог определя и времето, 

в което ще живее избраният Човек. Например, в Мал. 3:1 (както и в Пс. 118:26; Дан. 9:26; Зах. 

11:13; Аг. 2:7-9) се казва, че Месия трябва да дойде, докато храмът на Йерусалим все още не е 

разрушен. Това има много голямо значение, след като знаем, че храмът е разрушен през 70 г. и 

оттогава не е бил построяван отново. С други думи, точното родословие; мястото, времето и 

начинът на раждане; реакцията на хората, предателството; видът смърт, са само малък фрагмент 

от стотиците детайли, които сочат към една личност, предсказана стотици години преди нейното 

раждане, и очертават личността на Божия Син, Месията, Спасителя на света - Исус Христос. И в 

тази връзка цитираме отново Джош Макдауъл и Питър Стоунър, които изчисляват, че вероятността 

един човек да изпълни всички тези предсказания е едно на 10
157

, т.е. математически е почти равна 

на нула. А всичко това доказва достоверността на старозаветните записи и ги прави надеждни 

документи. В този смисъл науката потвърждава библейският текст и го прави верифициран.   

Освен това, когато говорим за това дали и доколко Библията представлява документ с 

научно съдържание, трябва да разгледаме още няколко примера, потвърждаващи надеждността на 

библейските документи. В тази връзка проф. Хайнц Ликлама, който има докторска степен по 

експериментална ядрена физика от университета МакМастер, Хамилтън (провинция Онтарио, 

Канада), задава следният въпрос, на който търси отговор: „Можем ли да използваме науката, за 

да докажем своята вяра в Библията? Доколко Библията е научно доказан сборник от 

документи, писани стотици години преди развитието на модерната наука?“ 

За да отговорим на този въпрос трябва да кажем, че в Библията откриваме много научни 

факти, които днес са доказани, т.е. истинността на Библията е потвърдена от някои факти, описани 

в нея и потвърдени от науката. В книга Левит (12:3) например, е записано, че Мойсей трябва да 

обреже мъжките рожби на своя народ на осмия ден. Защо обаче точно на осмия? До началото на 

XIX в. медицинската наука е нямала отговор на този въпрос. Именно тогава учените откриват, че 

имунната система на бебето е в своя максимум точно на осмия ден от раждането. Това се отнася и 

до съсирването на кръвта, което ускорява заздравяването на раната. Как е възможно Мойсей да е 

знаел за това 3500 години по-рано? 

В книгата Йов (9:9) се говори за две различни съзвездия - съзвездието Плеяди и съзвездието 

Орион. Казва се, че в съзвездието Плеяди звездите са свързани една с друга, т.е. между тях има 
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привличане, а звездите от съзвездието Орион са свободни (38:31). Йов не би могъл да знае това, но 

днес, с изобретяването на телескопа от Галилео Галилей (1564-1642), учените потвърждават, че 

звездите от съзвездието Плеяди са гравитационно свързани помежду си, а тези на Орион не са. 

Това е пореден научен факт, описан в Библията 4000 години преди неговото научно откритие.  

Има археологически доказателства и за Големият потоп от времето на Ной (Бит. 6,7 гл.). 

Един от резултатите от Потопа е загиването на изключително голям брой животни от различни 

видове и семейства. Ето защо днес се намират толкова много фосили и вкаменелости
31

, 

произхождащи от онова време. За да бъдат обаче създадени фосилите, се изисква геологична 

катастрофа, защото ако едно животно умре от нормална или насилствена смърт, то остава да лежи 

в земята и с времето се разлага и не се консервира като фосил. Фосилите се създават при бедствия 

и катастрофални геологични събития като Големия потоп от времето на Ной. 

Освен това Библията ясно казва, че небесните светила (звездите) са неизброими и техният 

брой е безкраен (Ис. 40:26, Ер. 33:22), а също така и, че Земята е кръгла (Ис. 40:22), където 

еврейската дума     (chuwg) за „кръг“ е „сфера“, противно на твърдението на Стивън Хокинг и 

Ленард Млодинов, които в книгата си „Великият дизайн“ твърдят, че в Библията се казва, че 

Земята е плоска, с цел да дискредитират библейските текствове и тяхната достоверност.  

Всичко това показва, че Библията е сборник от книги, на който науката може да се 

основава. Следователно, вярата в креационистката теория (Интелигентният проект, Сътворението 

от интелигентен Творец) е не само за предпочитане пред еволюционната теория, но и съдържа 

повече доказателства в себе си от вероятността Големият взрив да е първопричината за зародилият 

се живот във Вселената. Следователно, ако науката потвърждава записа на Библията, това значи, 

че тя - Библията - е сборник от книги, на който може да се вярва. Това означава, че библейският 

разказ за Сътворението е истина, докато Дарвиновата теория за произхода на видовете и 

еволюцията на живота нямат никакви научни качества. 

Освен това всички учени са съгласни, че съществува закон за биогенезиса [първоначалното 

възникване на живот чрез образуване на съединения с биологични качества], основан на 

експериментите на Луи Пастьор през 1862 г., които доказват, че една наистина стерилна среда 

може да си остане стерилна завинаги, и че сложните организми възникват само от други сложни 

организми, т.е. животът произхожда единствено от живот, и този закон никога не е бил опроверган 

досега. Следователно, теорията на Дарвин (според която живота на земята е произлязъл от 

мъртвата материя и едноклетъчните организми) по същество е погрешна. Това обаче доказва, че 

Сътворението е в съответствие с този закон, докато еволюцията е в противоречие. За да е истинна 

теорията на еволюцията трябва да е възможно да се създава живот от неживата материя, но това е 

(доказано) невъзможно. Доказателството за това е Вторият закон на термодинамиката (Закон за 

ентропията), според който полезната енергия във Вселената намалява - ентропията
32

 на затворена 

система, която не се намира в равновесие, нараства с времето, като достига максималната си 

стойност при достигане на равновесие. В същото време теорията на еволюцията изисква живота да 

се развива от просто към сложно, от обикновена клетка към по-сложна клетка. Вторият закон за 

                                                           
31

 Вкаменелостите са всички органични останки, следи или отпечатъци на растение или животно, които са били запазени в земната 

кора от отминали геоложки и праисторически времена. Това са разнообразни фрагменти от черупки и скелети от безгръбначни и 
гръбначни животни, фрагменти от тях, отпечатъци от телата на животни и растения. 
32

 Мярка за безпорядъка на термодинамичните системи. 



        Вяра, наука, авторитет  2019 

  

36 | P a g e  

 

термодинамиката казва, че нещата се движат от ред към хаос, което опровергава еволюционната 

теория и отрича нейната истинност (живота на земята се е зародил от хаос, преминал в ред). 

Същото е и с първия закон на термодинамиката, който постановява, че енергията и масата са 

константни.
33

 Според креационистката теория за Сътворението от един интелигентен Създател 

(Бит. 2 гл.) Бог е сътворил Вселената и е приключил с този процес. Еволюционната теория обаче 

изисква постоянна промяна на масата и енергията във Вселената, за да може от прости организми 

да се създадат сложните форми на живота. Това противоречи на първия закон на 

термодинамиката. С други думи „науката“ (в лицето на еволюционната теория) противоречи на 

науката - Дарвин (1809-1882) навлиза в противоречие с учени като Сади Карно (1796-1832), Уилям 

Ранкин (1820-1872), Юлиус Роберт фон Майер (1814-1878), Джеймс Максуел (1831-1879), Рудолф 

Клаузиус (1822-1888), Джеймс Джаул (1818-1889), Уилард Гибс (1839-1903), Лудвиг Болцман 

(1844-1906), Уилям Томсън (1824-1907), Макс Планк (1858-1947), и мн. др. учени, които имат 

отношение към термодинамиката, която - както казахме - противоречи на еволюционната теория. 

В свой доклад, изнесен през 1966 г. в института Уистър, Филаделфия, Мъри Идън - 

професор по математика от Масачузетския технологичен университет, пише: „Ако терминът 

„случайност“ се подложи на сериозна и критична интерпретация от гледна точка на 

теорията на вероятностите, постулатът за случайност става крайно неправдоподобен, и 

за да бъде научно адекватна теорията за еволюцията [и зараждането на живота, изобщо], тя 

трябва да изчака откриването и изясняването на нови естествени закони - физични, физико-

химични и биологични.“ С други думи, налице е статистическа невъзможност за произхода на 

живота в резултат на еволюция. В този доклад се посочва също, че животът не може да започне 

чрез „случаен подбор“ и следователно, ако се премахне факторът „случайност“, тогава остава 

само „дизайнът“, което изисква целенасочен замисъл на висш Разум, на един Интелигентен 

Творец. На този симпозиум в Уистър през 1966 г. вземат участие редица математици и биолози, 

които представят в своите доклади изчисления, отчитайки сложността на ДНК, протеините, 

ензимите и другите фактори, обуславящи зараждането и развитието на живота. В резултат на това 

те недвусмислено доказват, че статистически абиогенезата [пораждането на живот от нежива 

материя] и еволюцията е невъзможно да се осъществят, независимо какъв период от време би бил 

необходим за това.
34

 Именно поради всичко това (и не само) в Библията можем да открием 

научнообосновани факти за теорията на Сътворението. 

Научното доказателство се основава на показването, че нещо е факт, като се повтори 

събитието в присъствието на човека, поставящ факта под съмнение. Съществуват условия, които 

се контролират и при които могат да се правят наблюдения, да се извличат данни и опитно да се 

проверява истинността на хипотезите. В този смисъл научният метод, както и да се определя той, е 

свързан с измерването на явленията, експериментирането или повторното наблюдение. Доктор 

Джеймз Конант (1893-1978), бивш ректор на Харвард, пише: „Науката се състои от 

взаимносвързани поредици от понятия и понятийни схеми, които са се развили в резултат 

на опити и наблюдения и са плодотворни за бъдещи опити и наблюдения.“ В този смисъл 

проверката на истинността на хипотезите чрез опити, които са под контрол, е една от ключовите 

техники на съвременния научен метод. Например, ако някой каже, че течният сапун не се разтваря 

                                                           
33

 Този закон се отнася до съхраняването на енергията - пълният входящ енергиен поток в една система трябва да е 
равен на пълния изходящ енергиен поток на системата плюс изменението на вътрешната енергия на системата. 
34

 Велчев, Валентин. Великият Дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 139 



        Вяра, наука, авторитет  2019 

  

37 | P a g e  

 

във вода, чрез емпиричен метод може да се опровергае това твърдение: този който твърди това се 

завежда в кухнята, наливат се 20 см
3
 вода в мивката при температура на водата поне 25

о
 и се сипва 

сапуна вътре. В резултат на направените наблюдения и събраните данни, хипотезата е проверена 

емпирично: течният сапун се разтваря във вода. В същото време обаче ако научният метод е 

единственият метод за доказване, ние не бихте могли да докажем, че сме присъствали на първия 

час от учебните занятия тази сутрин. Подобни събития не могат да се повторят в условия, които се 

контролират. Научният метод се използва само за доказването на неща, които могат да се 

повторят. Той не е приложим при доказването или опровергаването на много въпроси, свързани с 

дадена личност или събитие в историята. Научният метод не е подходящ, когато се търси отговор 

на въпроси като: „Живял ли е Джордж Вашингтон?“, „Мартин Лутер Кинг бил ли е борец за 

човешки права?“, „Кой е бил Исус от Назарет?“, „Робърт Кенеди бил ли е министър на 

правосъдието на САЩ?“, „Исус Христос възкръснал ли е от мъртвите?“ Тези въпроси са извън 

сферата на научното доказателство и трябва да ги поставим в сферата на удостоверяващото 

доказателство. С други думи научният метод, основан на наблюдения, събиране на данни, 

излагане на хипотези, извличане на заключения и експериментална проверка с цел да се открие и 

обясни емпирично повторяемостта в природата, не дава категоричен и окончателен отговор на 

въпроси като: „Можете ли да докажете възкресението?“ или „Можете ли да докажете, че Исус е 

Божият Син?“, или пък „Наистина ли се е случил Големият взрив?“, „Еволюционната теория за 

произхода на видовете доказана ли е емпирично?“ Когато хората се базират на удостоверяващия 

исторически метод, те трябва да проверят достоверността на свидетелствата, с които разполагат. С 

други думи, за да докажем, че тази сутрин сме били на училище ние използваме удостоверяващия 

метод за определяне на това, което се е случило  чрез устните свидетелства: нашите приятели или 

дори преподавателят свидетелстват, че това е било така. Това е удостоверяващо историческо 

доказателство, което не се базира на научният емпиричен метод.    

Атеистите твърдят, че са убедени, че Бог не съществува, като заявяват, че нямат вяра. 

Английският еволюционист, етолог и биолог Ричард Докинс (роден 1941) - атеист и един от най-

изявените критици на креационизма - отбелязва, че „разумът сам по себе си не може да доведе 

някого до пълно убеждение, че нещо не съществува.“ Според него доверието в науката се 

основава на публично проверими доказателства. В The Selfish Gene през 1976 г. Докинс пише:  

„Вярата е състояние на ума, което кара хората да вярват в нещо - без значение какво - при 

пълна липса на подкрепящи доказателства. Ако има подкрепящи доказателства вярата би 

била излишна понеже доказателствата биха ни убедили да вярваме това.”  

Така стигаме до следващите няколко въпроса, отговора на които предопределя доколко 

конвенционалната (традиционната) наука по отношение на Сътворението е научно обоснован 

факт: „Науката само факти ли е що се отнася до произхода на живота? Или науката също така се 

базира и на вяра? Дали когато учените днес втълпяват на обществото значимостта на Дарвиновата 

теория те правят това, защото имат емпирично доказани факти, или защото са наблюдавали 

доказателствата за тази теория във вкаменелостите и фосилите, оставени в скалите и почвата? Или 

го казват просто защото им се иска да вярват, че това, което твърдят всъщност е вярно? Казват го, 

защото вярват, че се е случило, или защото имат неопровержими доказателства за това?“  

В тази връзка трябва да отбележим, че когато през 1981 г. Британският музей по естествена 

история открива изложба на Дарвиновата теория, тази теория не е била представена като научен 

факт, което разгневява някои от членовете на научната общност. От музея изказали становище, че 
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„концепцията за еволюция чрез естествен подбор не е в строгия смисъл на думата научна“, и 

че „един ден тя може да бъде заменена от по-добра теория“. В резултат от натиска на научната 

общност музея бил принуден да свали изложбата като „обиден“ материал.  

Подобно отношение среща и еволюциониста Ричард Милтън, който в книгата си 

„Развенчаване на митовете за еволюцията“ се обявява за търсене на алтернативна теория, на 

мястото на тази на Дарвин. В резултата на това проф. Ричард Докинс обвинява издателите, за това, 

че са проявили безотговорност да публикуват книга, която дръзва да критикува дарвинизма. През 

септември 2008 г. пък, на еволюциониста Майкъл Райс му се наложило да подаде оставка от поста 

директор на образованието към Кралското общество, поради изказано мнение, че в часовете по 

физика, химия и биология на децата трябвало да бъде позволено да изразяват съмнение относно 

теорията на еволюцията и да бъдат запознати с други становища за произхода. В тази връзка 

социологът проф. Родни Старк от университета Бейлър в Уейко, Тексас признава: „Нищо не 

причинява по-голяма паника сред мнозинството мои колеги от критиките към 

еволюцията“, а в списание „Сайънтифик Американ“ са цитирани думите му: „Вече близо 200 

години ни се внушава, че ако искаш да се занимаваш с наука, трябва да пазиш ума си от 

оковите на религията“. В своята книга „Съд над Дарвин“ професора по право в Калифорнийския 

университет Филип Джонсън най-добре обяснява защо теорията на еволюцията не се подлага на 

никаква критика в средните и висши учебни заведения: „Повечето професори продължават да 

преподават еволюционната теория поради страх. Страх да не получат постоянно място, 

страх да не бъдат лишени от субсидии за изследователската си работа, страх да не изгубят 

възможност да публикуват своите трудове. Такъв е животът в академичният свят“.  

Година след излизането на „Произхода на видовете“ Адам Седжуик (1785-1873) - професор 

по геология в Кембридж, който е познавал много добре самия Дарвин, пише: „От първия до 

последния ред книгата на Дарвин е ястие от отявлен материализъм. И защо се прави това? 

Сигурен съм, че не поради друга причина, а за да ни накара да се чувстваме независими от 

нашия Създател“.
35

 На свой ред проф. Пол Дейвис от Държавния университет на Аризона - физик, 

космолог и астробиолог - потвърждава тезата, че за да се осъществи естествен подбор трябва да 

има самовъзпроизводство: „Дарвиновата еволюция може да действа само ако живот от 

някакъв вид вече съществува. Дарвинизмът изобщо не предлага помощ за обясняване на онази 

най-важна първа стъпка - произходът на живота“ (Davies, „The Fifth Miracle”, London, 1999). 

Както вече казахме по-горе, научен факт е, че както в миналото, така и днес трябваше да се 

срещат масово междинни биологични форми. Такива преходни видове не се наблюдават нито 

днес, нито пък вкаменелостите са в състояние да ни представят убедителни данни за 

съществуването на междинни форми в миналото. Самият Дарвин признава този факт за голям 

проблем, като пише в своята книга „Произхода на видовете“: „Защо всяка една геологична 

формация и слой не са пълни с междинни биологични видове и преходни звена? Геологията 

действително не разкрива такава напълно постепенна организмова верига и това е може би 

най-силното и най-тежкото възражение срещу моята теория. Обяснението се крие, както аз 

смятам, в крайното несъвършенство на геологичния летопис“. 
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Такова едно „извинение“ от страна на Дарвин е меко казано елементарно. Не изглежда 

сериозно Дарвин да се извинява за липсата на доказуемост на своята теория с това, че липсва 

достатъчно съвършен геологичен летопис. Ако геологията не потвърждава неговата теория, какво 

тогава й дава достоверност, аргументираност, и в крайна сметка верификация?   

Сто години след като излиза „Произходът на видовете“ Нилс Херибърт-Нилсен, директор 

на Ботаническия институт към университета в Лунд, Швеция, в резултат на 40-годишни 

изследвания в областта на палеонтологията и ботаниката, е принуден да заяви: „Не е възможно да 

се направи дори карикатура на еволюцията с помощта на палеонтологичните данни. 

Материалът от вкаменелостите днес е толкова богат, че липсата на преходни форми не 

може да се обясни с неговата недостатъчност. Липсата на преходни форми е реалност, и тя 

не може да бъде запълнена.“ Освен това геолога проф. Стивън Гулд (1941-2002) и палеонтолозите 

проф. Дейвид Роп (1933-2015) и проф. Стивън Стенли (род. 1941) заключават, че отсъствието на 

вкаменелостни доказателства за междинните етапи между главните преходи в органичния строеж 

е постоянен и крайно неприятен проблем за градуалистичните
36

 обясненията на еволюционистите, 

т.е. в данните с вкаменелости липсват доказателства за преходни форми.  

През месец май 2018 г. излязоха резултатите от изследването на митохондриалната ДНК
37

 

на повече от 100 000 животински вида, която е била събрана от учени по целия свят през 

последните 15 години и съхранена в базата данни GenBank, поддържана от Националния център за 

биотехнологична информация (NCBI) на САЩ. Резултатите показват, че почти всички 

животински видове, в т.ч. и човекът, са се появили едновременно и сравнително неотдавна (преди 

няколко десетки хиляди години), като е налице изключително ясно очертано генетично 

разграничаване между даден вид и всички останали. Установена е също така и тотална липса на 

междинни видове. Това изследване е в крещящо противоречие с еволюционната хипотеза.
38

 

Теорията на Чарлз Дарвин за еволюцията предлага механизъм, чрез който след дълги 

периоди от време прости форми на живот могат да се развият до сложни организми. 

Еволюционната теория обаче не разкрива първоначалната искра, от която може да са се породили 

и най-простите организми. Дарвин е бил наясно с проблема. В писмо до Джоузеф Далтън Хукър 

(1871) той прави предположението, че животът може да е започнал в „топла малка локва, с 

всички видове амониеви и фосфорни соли, светлина, топлина, електричество в наличност, 

така че химически да се формира протеинова структура, готова и за по-сложни промени.“ 

По-нататък обяснява: „В наши дни подобна материя би била незабавно погълната или усвоена, 

което нямаше да е така преди да са били формирани живи същества“. С други думи, 

съществуването на живот възпрепятства спонтанното зараждане на прости органични съставки. 

Ако науката се занимава само и единствено с факти и емпирично доказани явления (теории 

и хипотези), защо тогава на екзистенциалният въпрос „Как се е случило всичко в самото начало 

на зараждането на живота във Вселената“, учените атеисти отговарят „Незнаем все още“. Да, 

определено те имат догадки за това какво всъщност се е случило, но също както и теорията за 
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 Бавното, но постепенно изграждане на теорията на еволюцията. 
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 ДНК, която се намира не в ядрото на клетката, а в митохондриите - са клетъчни органели, които синтезират аденозинтрифосфат 

(вещество, осигуряващо енергия за протичането на различни биохимични процеси в клетката). Митохондриите имат своя 
собствена ДНК и се смята, че са еволюирали отделно. 
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Интелигентният проект е емпирично недоказуема, така и теорията за еволюцията и Големият 

взрив са емпирично недоказуеми, защото не могат да бъдат повторени и пресъздадени в 

лаборатория. Тогава, дали науката е само факти, а вярата само вяра? Дали науката може да докаже 

основните си догми емпирично? Не е ли парадокс да бъде обвинявана вярата в липса на доказуемост 

за своята аргументираност, докато в същото време самата наука не може да докаже голяма част от 

своите хипотези и научни теории за произхода на живота и битието на човечеството?   

Франсис Крик (1916-2004), британски физик и биохимик и един от откривателите на ДНК, 

както и носител на Нобелова награда за медицина (1962) пише: „Това, което е най-разочароващо 

е, че изглежда почти невъзможно да дадем числова стойност на вероятността на това, 

което изглежда по-скоро необикновена поредица от събития и честен човек, екипиран с 

всичкото налично познание сега, може само да заключи, че в известен смисъл произхода на 

живота изглежда за сега да е почти чудо“. С други думи живота никога не би могъл да се 

зароди по случайност, в резултат на Големия взрив, например. 

Ученият сър Фред Хойл
39

 (1915-2001) - британски астроном, член на Британското кралско 

научно дружество и бивш атеист - в списание „Science“ от 12 ноември 1981 г. пише: „Шансовете 

сложните форми на живот да са се появили по този начин - чрез спонтанно зараждане, по 

случайност, се сравнява с шанса торнадо да премине през сметище и да се сглоби Боинг 747 

от материалите, които са там“. Фред Хойл и Чандра Уикрамасиндж в книгата си „Еволюция 

от космоса“ пишат: „Вероятността живота да се е появил случайно е толкова 

пренебрежителна, че е направо абсурдна.“ 

Бащата на естествената история английският натуралист и член на Лондонското кралско 

общество Джон Рей (1627-1705) смятал, че „внимателното изучаване и вглеждане в Божието 

творение не просто подпомагат вярата, а водят учения към вяра: радостна благодарност и 

наслада от Божия промисъл и осъзнаване на истинността на християнското учение.“  

Галилео Галилей (1564-1642) - астроном, математик и изобретател, основател на 

експерименталната физика - казва: „Аз съм извън себе си от удивление и изказвам на Бога 

моята безкрайна благодарност, че е благоволил да бъдат открити чрез мене тъй велики и 

непознати досега чудеса.”  
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 Хойл отхвърля теорията на Големия взрив, въпреки, че този термин е въведен от него като шега. През 70-те години на 20 век 

Хойл открива, че е трудно да работи със своите колеги в Кеймбридж, които са приели идеята за Големия взрив. Примирява се с 
това и започва да работи в различни университети. В по-късните си години става непоколебим критик на теориите за химическата 
еволюция, която обяснява произхода на живота. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

„Начинът на сътворението е толкова сложен и 
тайнствен за света в своята основа, че е недостъпен 
за човешкия ум“ (архим. Юстин Попович - 1894-1979) 

От казаното до тук можем да заключим, че християнският светоглед е една необходима 

рамка на научните познания и теории. Двете книги на Откровението [според Кеплер] са в 

хармония помежду си. Всяка една от тях косвено подкрепя другата. Но всяка една от тях е 

недостатъчна по отношение на целите на другата: научните познания са недостатъчни, за да 

познаем истинския Бог, и в същото време Библията не ни дава достатъчни знания за Вселената 

и природата, от които можем да градим научни теории. Но като съвършено и безпогрешно 

Откровение за истинския Бог, Библията ни дава светогледна рамка, в която да поставим и да 

преценяваме натрупващите се научни знания и теории. 

Учените днес вярват, че някои неща са верни, но знаят, че за някои от тях в бъдеще ще се 

докаже, че са неверни или неадекватни. Науката е едно никога непреставащо пътуване, която 

все още не е достигнала своята цел. Тя може единствено да ни казва как изглеждат нещата в 

момента знаейки, че след едно поколение те могат да изглеждат по много различен начин. Ние 

не можем да докажем, че Бог е там повече отколкото един атеист може да докаже, че Бог не 

съществува. Но всички ние, без значение дали сме атеисти или християни, основаваме живота 

си на поне някои фундаментални вярвания, които не сме в състояние да докажем. Английския 

астроном Уилям Хершел (1738-1822) - откривател на инфрачервеното излъчване, на планетата 

Уран и на двата ѝ спътника Титания и Оберон, както и на спътниците на Сатурн (Мимас и 

Енцелад), пише: „Колкото повече се укрепва науката в знанието си, толкова повече изпъкват 

ясните доказателства за съществуването на Твореца и силата на Неговото могъщество. 

И геология, и астрономия, и математика, и естествените науки, и всички науки принасят 

по един камък в храма, който трябва да се издигне в чест на Твореца - нашия Бог.“ 

Вече казахме, че християнството е повлияло изключително силно върху развитието на 

науката. Обобщение на казаното до тук за начините, по които християнството е повлияло върху 

развитието на науката, можем да направим чрез таксономията
40

 на Джон Хедли Брук (роден 

1944) - британски историк на науката и професор в Оксфорд, специализирал в отношенията 

между наука и религия в християнска Европа. Първо, християнското учение е било предпоставка 

за стремежа към научни познания (например, убеждението в закономерността на природата 

произтича от вярата, че светът е сътворен от един разумен Бог). Второ, християнското учение 

оправдава науката (например, науката е разглеждана като средство за облекчаване на 

трудностите и страданията в битието на човечеството). Трето, християнското учение осигурява 

подбудите за научна дейност (например, тя следва да изяви славата и мъдростта на Твореца). И 

четвърто, християнството изиграва съществена роля в утвърждаването на научната методология 

(например, волунтаристичното богословие
41

 обосновава емпиричния подход).
42
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 Наука за класификация и номенклатура, включваща правилата, теорията, методите и приложението им. 
41

 Според волунтаристичното богословие Божията власт и мощ са безпределни - Бог е Всемогъщ и разполага със свободата да 
сътвори света според собствените си цели. Структурата на Вселената не произтича от разумна необходимост, а от свободната и 
трансцедентната Божия воля. Волунтаристите се обявяват срещу представата за необходимостта, налагаща ограничения дори на 
Самия Бог - природните закони не са форми, изначално присъщи на природата, а божествени заповеди, наложени отвън. 
42

 Пиърси, Нанси. Чарлз Такстън. „Библейски принципи на научното мислене“ - http://harta-bg.info/statia/35 
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Дълбоко вътре в човека - независимо дали той е атеист-еволюционист или християнин - 

има един непреодолим копнеж да живее, да твори, да изгражда един по-добър свят. При това той 

жадува за един изпълнен със съдържание живот. Големият психолог Пол Турнир твърди:  

„Ако светът е създаден от Творец и съответства на Неговия план, то тогава този 
смисъл е ясен - смисъла на всяко деяние в живота ни е да участваме в осъществяването 
на този план на Създателя. Но ако все пак светът е създаден и се е развил случайно, 
тогава нищо няма никакъв смисъл.“   

И така, на какво да вярваме? На псевдонаучните теории и хипотези за произхода на 

живота във Вселената, впрочем емпирично недоказуеми, или на авторитети като Николай 

Коперник, Франсис Бейкън, Галилео Галилей, Йоханес Кеплер, Рене Декарт, Уилям Харви, Блез 

Паскал, Робърт Бойл, Исак Нютон, Готфрид Лайбниц, Уилям Хершел, Андре Ампер, Майкъл 

Фарадей, Джеймс Джаул, Теодор Шван, Грегор Мендел, Луи Пастьор, Уилям Томсън (лорд 

Келвин), Джеймс Максуел, Макс Планк, Чарлс Таунс, Юджин Уигнър, Робърт Грифитс, Алън 

Съндейдж, Уилям Филипс и мн. др., които освен учени, са и вярващи хора с ясното съзнание, че 

Бог съществува, и че Той е създал Вселената като Творец и Създател? 

Коя книга представлява научен авторитет - „Относно произхода на видовете по пътя на 

естествения отбор“ (или накратко - „Произхода на видовете“) на Чарлз Дарвин, която представя 

една теория за Сътворението и последващата еволюция, или Библията, която предоставя научни 

доказателства за изключително голям на брой набор от научни открития в нашето съвремие?  

От казаното до тук стигаме до обоснованото заключение, че вярата в Бога на Библията 

сама по себе си е авторитет. Авторитета на Писанието за вярващият човек е неоспорим, не само 

поради научната тежест, но и поради собствените думи на свещеният текст: „Всичкото писание 

е боговдъхновено“ (2 Тимотей 3:16). Науката като плод на търсенията и откритията на 

човечеството е също авторитет. В много отношения науката и вярата имат не само допирни 

точки, но и потвърждават взаимно възгледите и принципите една на друга.  

Надявам се настоящото изследване да даде възможност на читателя сам да направи своя 

информиран избор за това кой авторитет да следва, що се отнася до науката и научните 

достижения. В тази връзка нека вземем предвид мнението на немският физик Макс Борн (1882-

1970), който печели Нобеловата награда за физика (1954) за своите фундаментални изследвания 

в областта на квантовата механика, в частност статистическата интерпретация на вълновата 

функция. Като професор по физика в университетите във Франкфурт на Майн, Гьотинген, 

Единбург и Кембридж, Борн смята, че науката не би трябвало да се произнася по въпроса за 

същността на Бога, тъй като нейните изследвания са ограничени във видимия свят: „Науката 

оставя въпроса за Бога напълно открит. Тя няма право да го обсъжда.” (1996). В този 

смисъл Борн казва: „Много от учените вярват в Бога. А онези, които казват, че 

заниманията с наука правят човека атеист, са вероятно някакви жалки хора.” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблицата включва модерните науки и техните основатели: всички те са учени, вярващи в Бога - 
Творец на Вселената и Създател на човека. 

№ НАУКИ УЧЕНИ-ХРИСТИЯНИ 

1  Аналитична геометрия  Рене Декарт 

2  Анестезиология  Джеймс Симпсън  

3  Антисептична медицина  Джоузеф Листър  

4  Астронавтика  Вернер фон Браун и Херман Оберт  

5  Атомна физика  Джоузеф Томсън  

6  Бактериология  Луи Пастьор  

7  Биология  Джон Рей  

8  Висша алгебра  Карл Гаус  

9  Вълнова механика  Ервин Шрьодингер  

10  Галактическа астрономия  Уилям Хершел  

11  Генетика  Грегор Мендел  

12  Геология  Николаус Стено  

13  Гинекология  Джеймс Симпсън  

14  Глациология  Луи Агаси  

15  Динамика  Исак Нютон  

16  Диференциална геометрия  Карл Гаус  

17  Диференциално и интегрално смятане  Исак Нютон и Готфрид Лайбниц  

18  Експериментална физика  Галилео Галилей  

19  Eлектродинамика  Андре-Mари Aмпер  

20  Eлектроника  Майкъл Фарадей  

21  Електрофизиология  Джон Екълс  

22  Ембриология  Уилям Харви  

23  Енергетика  сър Уилям Томсън (т.нар. лорд Келвин) 

24  Ентомология  Жан-Анри Фабр  

25  Естествена история  Джон Рей  

26  Имунология  Луи Пастьор  

27  Ихтиология  Луи Агаси  

28  Кардиология  Уилям Харви  

29  Квантова механика  Вернер Хайзенберг и Макс Планк  

30  Компютърни науки  Чарлз Бабидж  

31  Криология  лорд Келвин  

32  Лазерни науки  Чарлз Таунс и Артър Шолоу  

33  Математически анализ  Леонард Ойлер  

34  Механика на флуидите  Джордж Стоукс  

35  Микробиология  Луи Пастьор  

36  Минералогия  Георг Агрикола  

37  Модерната Акустика  лорд Рейли  

38  Модерната Медицина  Уилям Харви  

39  Небесна механика  Йоханес Кеплер  

40  Неевклидова геометрия  Бернхард Риман  

41  Обратима термодинамика  Джеймс Джаул  

42  Океанография  Матю Мори  

43  Оптика  Йоханес Кеплер  
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44  Оптическа минералогия  Дейвид Брюстър  

45  Палеонтология  Жорж Кювие  

46  Патоанатомия  Джовани Моргани и Рудолф Вирхов  

47  Пневматика  Робърт Бойл  

48  Систематична биология  Карл Линей  

49  Сравнителна анатомия  Жорж Кювие  

50  Статистическа термодинамика  Джеймс Максуел  

51  Стратиграфия  Николаус Стено  

52  Таксономия  Джон Рей  

53  Термодинамика  лорд Келвин  

54  Термокинетика  Хъмфри Дейви  

55  Трансплантология  Алексис Карел и Джоузеф Мъри  

56  Физикохимия  Михаил Ломоносов  

57  Физиология  Уилям Харви  

58  Физическа астрономия  Йоханес Кеплер  

59  Хелиоцентрична космология  Николай Коперник  

60  Хидравлика  Леонардо да Винчи  

61  Хидрография  Матю Мори  

62  Хидродинамика  Блез Паскал  

63  Хидростатика  Блез Паскал  

64  Химия  Робърт Бойл  

65  Химия на изотопите  Уилям Рамзи   

„Men of Science, Men of God”, Henry Morris, Arkansas, Master Books, 198243 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

На следващите страници цитираме някои от най-впечатляващите изказвания на Нобеловите 
лауреати, които заслужават внимание. Техните думи отразяват връзката между наука и вяра - 
връзка, която има за цел да прослави Твореца на Вселената - Бог.44 

ВЕРНЕР ХАЙЗЕНБЕРГ 

Немският физик Вернер Хайзенберг (1901-1976) е удостоен с Нобеловата награда за физика 

през 1932 г. за създаването на квантовата механика. Хайзенберг е професор по физика в 

университетите в Копенхаген, Лайпциг, Берлин, Гьотинген и Мюнхен. Той казва: „Първата 

глътка от чашата на природните науки прави човека атеист, но на дъното на чашата го 

очаква Бог.” (цитиран в Hildebrand 1988). В статията си „Научната и религиозната истина” 

(1973) Хайзенберг пише: “В историята на науката, още от прочутия процес срещу Галилей, 

неведнъж сме чували, че научната истина не може да бъде помирена с религиозната 

интерпретация на света. Макар и да съм убеден, че научната истина е ненакърнима в 

своята собствена сфера, аз винаги съм смятал, че е невъзможно да отхвърля религиозното 

мислене просто като част от старомодна фаза в съзнанието на човечеството, като част, 

от която ние ще трябва да се откажем. И така, в хода на моя живот, винаги съм се 

чувствал длъжен да размишлявам върху взаимовръзката между тези два региона на 

мисълта - науката и религията - защото никога не съм се съмнявал в реалността на това, 

към което те сочат.” (Heisenberg, „Across the Frontiers”, New York, Harper & Row Publishers, 1974). 

                                                           
43

 Димитров, Тихомир. 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога. Варна, Спектра, 2006 
44

 Пак там. 
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ГУЛИЕЛМО МАРКОНИ 

Изобретателят на радиото, италианският физик Гулиелмо Маркони (1874-1937) е удостоен 

с Нобеловата награда за физика през 1909 г. за своя принос към развитието на безжичната 

телеграфия. Изследвайки електромагнитните теории на Джеймс Максуел и Хайнрих Херц, 

Маркони стига до идеята, че електромагнитните вълни могат да се използват за безжично 

пренасяне на информация на големи разстояния. Той пише: „Науката сама по себе си е 

неспособна да обясни хиляди неща, и преди всичко, тя не може да обясни една от най-

големите мистерии - мистерията на нашето собствено съществуване. Ето защо аз вярвам 

не само като католик, но и като учен.” (Маркони, цитиран в Morrow 1949). 

РОБЪРТ МИЛИКАН 

Американският физик Робърт Миликан (1868-1953) пише: „Не е имало досега по-

възвишено понятие за Бога от това, което науката ни дава. Никога не съм познавал човек 

със здрав разум, който да не вярва в Бога. Без съмнение науката без религията ще бъде по-

скоро проклятие, отколкото благословение за човечеството.” Маликан казва още:  „Много от 

нашите велики учени са били в действителност мъже с дълбоки религиозни убеждения - Сър 

Исак Нютон, Майкъл Фарадей, Джеймс Максуел, Луи Пастьор - всички те са вярвали, че 

животът има смисъл и значимост, вярата, че ние се движим нанякъде! Тези мъже едва ли 

щяха да бъдат толкова велики, ако им липсваше тази вяра.” (Миликан, 1925). И добавя: „За 

мен е немислимо това, че един истински атеист може да бъде учен.” (цитиран в Grounds 1945). 

Освен това той е на мнение, че: „Нашите научни знания са огромни в сравнение със 

знанията ни от преди 100 години, но същевременно днешните ни знания са незначителни в 

сравнение с това, което предстои да научим в бъдеще. Върху картата на земята някога 

имаше големи бели петна, отбелязани с надписа „неизследвани територии“. Сега почти не се 

намират такива. Картата на науката все още представлява едно огромно бяло петно и 

само тук-там върху нея намираме отделни точки, които показват какво са открили 

учените. И колкото повече изследваме, толкова по-ясно осъзнаваме колко далеч сме от 

истинското разбиране на действителността; и толкова по-ясно проумяваме, че със самото 

признаване на нашето невежество и ограниченост, ние признаваме съществуването на една 

Реалност, една Сила, едно Същество, в Което и благодарение на Което ние живеем, движим 

се и съществуваме [цитира Деян. 17:28 - б.м.], т.е. признаваме съществуването на Творецa.”  

ЧАРЛЗ ТАУНС 

Изобретателят на лазера, американският физик Чарлз Таунс (род. 1915) получава 

Нобеловата награда за физика през 1964 г. за своята фундаментална работа в областта на 

квантовата електроника, която води до конструирането на генератори и усилватели. Таунс е 

професор по физика в Колумбийския университет, Калифорнийския университет и в 

Масачусетския технологичен институт. Той пише: „Според мен проблемът за произхода на 

живота няма да намери своето решение, ако ние го разглеждаме единствено от научна 

гледна точка. Вярвам, че е необходимо едно религиозно обяснение на този проблем. Аз вярвам, 

че Бог съществува.” (Таунс, 1995). Таунс добавя: „Науката иска да узнае какви са механизмите 

на Вселената, а религията - какъв е смисълът на Вселената. Науката и религията не могат 

да бъдат разделяни.” (Таунс, цитиран в Easterbrook, 1997). 
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УИЛЯМ ФИЛИПС 

Американският Нобелов лауреат за физика за 1997 г. Уилям Филипс (роден 1948) пише: 

„Подредеността на физическата Вселена и изключително прецизно създадените условия за 

възникване на живота тук на Земята ни показват, че един интелигентен Творец е 

отговорен за всичко това. Аз вярвам в Бога и моята лична вяра е в хармония с всичко онова, 

което знам за науката.” (Филипс,  2002). 

УИЛЯМ ХЕНРИ БРАГ 

Английският физик Сър Уилям Хенри Браг (1862-1942) печели Нобеловата награда за 

физика през 1915 г. за своя принос към анализа на кристалните структури с помощта на 

рентгенови лъчи. Браг е професор по физика и математика в университетите в Аделаида 

(Австралия), Лийдс (Англия) и Лондон; той е президент на Лондонското кралско научно 

дружество от 1935 до 1940 г. Браг пише: „От религията произлизат целите на човека, а от 

науката произлиза неговата сила да ги постигне. Понякога хората питат дали религията и 

науката не са противоположни една на друга. Да, те са противоположни, но единствено в 

смисъла, в който палецът и останалите пръсти на ръката са противопоставени помежду 

си. Това е едно противопоставяне, благодарение на което ръката може да сграбчи всичко.” 

(Браг, цитиран в Caroe, 1979). Според него „трагична грешка е да се смята, че преклонението 

пред Бога е несъизмеримо и несъвместимо с науката.” (цитиран в Lindberg&Numbers, 1986). 

АРТЪР КОМПТЪН 

Американският физик Артър Комптън (1892-1962) получава Нобеловата награда за физика 

през 1927 г. за откриването на т.нар. „ефект на Комптън” - през 1922 г. Комптън установява, че 

дължината на вълната на рентгеновите лъчи нараства след сблъскването им с електроните, 

намиращи се в даден метал. Артър Комптън е професор по физика в университетите в Минесота, 

Чикаго и Сейнт Луис (Мисури); той е президент на Американската асоциация за развитие на 

науката (АААS) и на Американското физическо дружество. Той пише: „Доказателството за 

съществуването на Бога, изхождащо от дизайна и реда в природата, макар и добре познато, 

досега не е опровергано. И наистина, колкото повече научаваме за нашия свят, толкова по-

малка става вероятността светът да е възникнал чрез случайни процеси. Така че в 

действителност, малцина са днешните учени, които биха поддържали един атеистичен 

мироглед.” (Arthur Compton, „The Freedom of Man”, Yale University Press, 1935). 

АНТЪНИ ХЮИШ 

Английският радиоастроном Антъни Хюиш (род. 1924) получава Нобеловата награда за 

физика през 1974 г. за своята решаваща роля при откриването на пулсарите. Той е професор по 

радиоастрономия в Чърчил Колидж и в Кавендишката лаборатория на университета в Кембридж 

от 1971 до днес. На въпроса „Какво мислите за съществуването на Бога?” проф. Хюиш 

отговаря: „Абсурдно е да се предполага, че възникването на Вселената и нашето собствено 

съществуване са просто една космическа случайност. Абсурдно е да мислим, че животът е 

възникнал благодарение на случайни физични процеси в една природна среда, която също 

така по случайност е притежавала нужните характеристики.” (Хюиш, 2002). 
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АРТЪР ШОЛОУ 

Американският физик Артър Шолоу (1921-1999) печели Нобеловата награда за физика през 

1981 г. за своите заслуги към развитието на лазерната спектроскопия и за своя революционен 

принос към спектроскопичния анализ на взаимодействието между електромагнитната радиация и 

материята. През 1958 Артър Шолоу и Чарлз Таунс разработват принципа на лазера. От 1961 до 

1999 г. Шолоу е професор по физика в Станфордския университет, Калифорния. Професор Шолоу 

описва отношението между религията и науката така: “Вярата е фундамент на религията. 

Когато човек се изправи пред чудесата на живота и на Вселената, той трябва да си зададе 

въпроса „Защо?“, а не просто „Как?“. Единствените възможни отговори на този въпрос са 

религиозните отговори. За мен тези отговори идват от християнството. Контекстът на 

религията е чудесна основа за правене на наука. И както се казва в Пс. 19:1 „Небесата 

проповядват славата на Бога, а небесният свод възвестява делата на ръцете Му“. Според 

мен научната работа е един акт на Богослужение, защото тя разкрива в много по-голяма 

степен чудесата в Творението на Бога.” (Шолоу, цитиран в Margenau and Varghese, 1997). 

ДЖОН ЕКЪЛС 

Австралийският неврофизиолог Сър Джон Екълс (1903-1997) печели Нобеловата награда за 

медицина и физиология през 1963 г. за своите фундаментални изследвания на йонните механизми 

и химичните средства, чрез които импулсите се предвижват в мозъчните клетки. Екълс е професор 

по неврофизиология в университетите в Оксфорд, Канбера и Ню Йорк, и е президент на 

Австралийската академия на науките от 1957 до 1961 г. В статията си „Модерната биология и 

обръщането към вярата в Бога”, която Джон Екълс пише за антологията „Интелектуалците говорят 

за Бога” (1984), той казва: “Религиозният възглед за света е единственият възглед, който е в 

съгласие с всички налични факти.” (Екълс, 1984). Той смята още, че  „науката и религията са 

изключително сходни по своята същност. Илюзията, че между тях съществува конфликт, е 

резултат от невежество.” 

УИЛЯМ ТОМСЪН 

Сър Уилям Томсън (известен като лорд Келвин, 1824-1907) е основател на 

термодинамиката и енергетиката; формулирал е и втория закон на термодинамиката; а също е и 

създател на термодинамичната температурна скала и на подводната телеграфия. В своя реч пред 

студентите на Юнивърсити Колидж, Лондон (1 май 1903) лорд Келвин казва: „Не се страхувайте 

да бъдете свободомислещи. Ако се замислите достатъчно задълбочено, вие ще бъдете 

принудени от науката да се насочите към вярата в Бога. Тогава ще разберете, че науката е 

помощник, а не противник на религията.” (Келвин, цитиран в S. Thompson 1976). Лорд Келвин 

отбелязва още: „Аз твърде отдавна съм забелязал едно общо впечатление, загнездило се у 

хората от ненаучния свят. Те си мислят, че учените вярват, че науката е открила някакви 

начини да обясни всички факти в природата, без да се обръща към вярата в Бога. Винаги съм 

смятал, че това впечатление е напълно безпочвено.” И добавя: „Науката трябва да направи 

нещо, което е жизнено важно и фундаментално за нашето общество: тя трябва да покаже, 

че всичко това, което ние виждаме в света на мъртвата материя и в света на живите 

организми, не е просто резултат от случайно струпване на атоми.” (Келвин, 1889). 
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ДЖОРДЖ УОЛД 

Американският биохимик Джордж Уолд (1906-1997) получава Нобеловата награда за 

медицина и физиология през 1967 г. за своите открития в областта на биохимичните механизми на 

зрението. Той е професор по биология в Харвардския университет повече от 40 години. През 1954 

проф. Уолд (който все още е атеист по това време) пише в научното списание „Scientific American” 

следното: “Когато става въпрос за произхода на живота, има само две възможности: 

животът или е възникнал случайно и спонтанно, или е бил сътворен целенасочено по един 

свръхестествен начин. Трета възможност не съществува. Хипотезата за случайното 

възникване на живота беше опровергана преди 100 години, но това опровержение ни води 

към единствената друга възможност - свръхестественото сътворение на живота. Ние не 

можем да приемем тази втора възможност поради философски съображения. Затова 

избираме да вярваме в невъзможното, а именно, че животът е възникнал случайно и 

спонтанно!” (George Wald, 1954, „The Origin of Life”, in Scientific American). 

ДЖОУЗЕФ МЪРИ 

Американският хирург Джоузеф Мъри (род. 1919) е удостоен с Нобеловата награда за 

медицина и физиология през 1990 г. за своите открития в областта на трансплантацията на органи 

и клетки при лечение на заболяванията на човека. Мъри е професор по хирургия в Харвардския 

университет и главен пластичен хирург в няколко Бостънски болници. През 1954 той извършва 

първата успешна трансплантация на бъбрек при еднояйчни близнаци. В интервю за „National 

Catholic Register” (декември 1996), проф. Джоузеф Мъри казва: „Колкото повече научаваме за 

Творението и за начина, по който то е възникнало, толкова повече прибавяме към славата 

на Бога. Лично аз никога не съм смятал, че съществува конфликт между науката и 

религията.” (Мъри, цитиран в Meyer 1996). Мъри добавя: „Няма причина, поради която 

науката и религията да бъдат във враждебни отношения. И науката, и религията 

произхождат от един и същ извор - единственият извор на истината - Творецът.”  

ДЕРЕК БАРТЪН 

Британският химик Дерек Бартън (1918-1998), удостоен с Нобелова награда за химия (1969) 

за своя принос към развитието на конформационния анализ като съществена част от химията, 

защитава два доктората по органична химия и е професор по същата в Харвардския университет и 

в университетите в Лондон и Глазгоу. На въпроса какво трябва да бъде отношението между 

науката и религията, той казва: „Не съществува несъвместимост между науката и религията. 

Науката ни показва, че Бог съществува.” (Бартън, цитиран в Margenau and Varghese 1997). 

ИСААК СИНГЕР 

Исаак Сингер (1904-1991) - полски и американски писател - получава Нобеловата награда 

за литература през 1978 г. за своето вдъхновяващо литературно творчество, което е вкоренено в 

полско-еврейската културна традиция, и което проповядва универсалните човешки ценности. В 

своята Нобелова лекция (8 декември 1978, „Les Prix Nobel“), Сингер казва: “Аз никога няма да 
приема идеята, че Вселената е просто една физическа или химическа случайност, че 
Вселената е продукт на някаква сляпа еволюция. Въпреки че вече добре познавам заблудите, 
илюзиите и идолите, пред които човешкият ум се прекланя, аз все още вярвам в онези 
истини, които един ден всички хора ще успеят да приемат.” 
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ИСАК НЮТОН 

Исак Нютон (1642-1727) е основател на класическата физика и откривател на 

диференциалното и интегралното смятане. Според Енциклопедия Британика (1997) Нютон е 

кулминационната фигура в Научната революция на XVII в. Нютон има основополагащ принос в 

теоретичната физика, математиката, оптиката и астрономията; той открива и формулира 

универсалния закон за гравитацията. Всепризнат е за най-великия учен на всички времена. В края 

на своя фундаментален научен труд „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (London, 1687) 

Нютон пише: „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” и „Наблюдавайки Божиите творения, ние разбираме, че 

истинският Бог е едно интелигентно и всемогъщо Същество, и че Той притежава всички 

съвършенства и абсолютната власт” (Нютон, 1687). 

Нютон пише още: „Нима е случайно това, че лявата половина и дясната половина на 

всички птици, животни и хора са оформени симетрично? Нима е случайно това, че всички 

тези живи същества и вляво, и вдясно, имат по едно око, по едно ухо, но не повече, че имат 

нос с две симетрични ноздри, че имат по една ръка или крило, и по един крак, но не повече? 

Нима е възможно тази подреденост и закономерност да възникне без замисъла и 

изобретателността на един Всемогъщ Творец? Нима е случайно това, че очите на всички 

живи същества са прозрачни в своята сърцевина, че всъщност те са единствените 

прозрачни телесни органи, че са обвити с твърда прозрачна обвивка, че са изпълнени с 

прозрачна течност, че имат по една кристаловидна леща и една зеница пред нея? И всички 

тези части на окото са толкова изящно сътворени, че нито един майстор не може да ги 

направи по-съвършени. Нима сляпата случайност е знаела за съществуването на 

светлината и на законите за пречупване на светлинните лъчи? Нима сляпата случайност е 

тази, която е сътворила по най-прецизния начин очите на всички живи същества, за да 

могат те да използват светлината? Тези и други подобни размишления винаги ще 

подтикват човечеството да вярва, че има едно Всемогъщо Същество, което е сътворило 

всички неща, което господства над всичко и към което трябва да изпитваме 

страхопочитание. Ето защо ние трябва да признаем съществуването на един Бог - безкраен, 

вечен, всеприсъстващ, всезнаещ, всесилен, Творец на всички неща, най-мъдър, най-справедлив, 

най-благ и най-свят.” (Нютон, цитиран в „Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac 

Newton” by Sir David Brewster, Edinburgh, Thomas Constable and Co., 1855). 

РОБЪРТ БОЙЛ 

Сър Робърт Бойл (1627-1691) е основател на модерната химия и най-великият учен-

експериментатор на XVII в. с фундаментален принос във физиката и пневматиката. Основател е на 

Кралското научно дружество в Лондон. Бойл пише: „Когато с дръзките телескопи аз проучвам 

старите и новооткритите звезди и планети, когато със съвършените микроскопи 

наблюдавам неподражаемата изтънченост и невероятното майсторство на природата, 

когато чрез анатомичните инструменти и чрез светлината на химичните пещи изучавам 

книгата на природата, тогава аз се виждам принуден да възкликна заедно с Псалмопевеца: 

„Колко многобройни са Твоите дела, Господи! С каква мъдрост си направил всички тях“ (Бойл 

цитира Пс. 104:24 - б.м.).” (Бойл, цитиран в Woodall 1997). В своята книга „Превъзходството на 
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Теологията в сравнение с Натурфилософията” (1674) Бойл пише: „Величието, 

подредеността и красотата на небесните тела, изящната структура на животните и 

растенията, и всички други природни феномени съвсем справедливо подтикват 

интелигентния и безпристрастен наблюдател да стигне до извода, че съществува един 

върховен, всемогъщ и добронамерен Творец.” (Бойл, цитиран в Seeger 1985). 

ЛЕОНАРД ОЙЛЕР 

Леонард Ойлер (1707-1783) - математик, физик и астроном, основател на аналитичната 

механика и на математическия анализ - е един от най-великите математици на XVIII в. и е автор на 

около 850 научни произведения. Ойлер пише: „Очевидно е, че материалните тела и обекти 

притежават възможно най-съвършената форма и структура. Помислете само за 

прекрасната структура на човешкото око. Вие неизбежно ще признаете, че отделните 

части на окото са съвършено съгласувани помежду си, за да могат да изпълнят своята цел - 

ясното разпознаване на външните обекти. Каква прецизност и какви умения са необходими 

за да бъде сътворено окото, което може да функционира безотказно в продължение на цял 

един живот! Не по-малко прекрасна е структурата и на другите части на човешкото тяло; 

а същото можем да кажем и за телата на всички животни, та дори и за най-дребните 

насекоми. Ето защо ни е трудно да повярваме, че все още има хора, които казват, че 

Вселената е възникнала по случайност, а не чрез един Божествен замисъл. Но в крайна 

сметка винаги е имало и винаги ще има хора с атеистични възгледи. Обаче всички онези, 

които имат солидни научни знания за природата и не се страхуват от справедливостта на 

Бога, са убедени, заедно с нас, че съществува един Всемогъщ Творец, Който е сътворил 

цялата Вселена и всички отделни неща по възможно най-съвършения начин.” (Леонард Ойлер, 

Letters on Different Subjects in Natural Philosophy, New York, Harper & Brothers, 1837). 

АНДРЕ-МАРИ АМПЕР 

Андре-Мари Ампер (1775-1836) - създател на електродинамиката, е физик, химик и математик. 

Според Енциклопедия Британика (1997) Ампер е бил вундеркинд и на 12-годишна възраст е 

познавал всички математически теории, съществуващи по неговото време. На 26-годишна възраст 

вече е професор по физика и химия. През 1820 г. в писмо до един свой приятел - млад учен - 

Ампер пише: „Боже мой, какво представляват всъщност всички тези науки, всички тези 

изследвания, всички тези остроумни експерименти и грандиозни концепции, на които 

светът се възхищава и върху които нашето алчно любопитство си устройва пиршества? В 

действителност, всички тези науки не са нищо друго, освен пълна суета. Така че 

продължавай научните си изследвания, но без всякакъв фанатизъм! Насочвай ограничената 

енергия на твоята душа към по-смислени занимания! Не разпилявай силата си в суетни и 

празни изследвания! Не отделяй толкова много време за науките, както правеше в миналото! 

Работи за духа на твоето религиозно посвещение! Продължавай да изследваш обектите в 

този видим свят - като учен ти си длъжен да правиш това - но ги изследвай само с едното си 

око; нека другото ти око да бъде непрестанно насочено към Вечната светлина! Слушай 

учените, но ги слушай само с едното си ухо! Нека другото да бъде винаги готово да долавя 

нежните тонове на гласа на твоя Небесен приятел! Пиши с едната ръка, а с другата се хвани 

здраво за одеждите на Бога, както едно дете се държи за дрехата на баща си! Без тези 
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предпазни мерки, със сигурност ще разбиеш главата си в стената.” (цитиран в „Andre-Marie 

Ampere: Enlightenment and Electrodynamics” by James Hofmann, Cambridge University Press, 1996). 

ЛУИ ПАСТЬОР 

Луи Пастьор (1822-1895) - основател на микробиологията и имунологията - е един от най-

влиятелните учени на XIX в. Пастьор доказа, че неживата материя не може да породи живи 

организми и по този начин опроверга материалистичната теория за произхода на живите същества. 

Така Пастьор доказа Биогенетичния закон, според който живите организми могат да възникнат 

само от други живи организми. Той пише: „Колкото повече изучавам природата, толкова 

повече се удивлявам от творенията на Бога. Науката отвежда хората по-близо до Бога.” 

(цитиран в Lamont 1995), и заявява: „Повърхностните занимания с наука ще те отведат далеч 

от Бога, а задълбочените научни изследвания ще те доведат при Него.” (цит. в Guitton 1991). 

ТОМАС ЕДИСОН 

Томас Едисон (1847-1931) е един от най-продуктивните изобретатели на всички времена. 

Главните му изобретения са в областта на електротехниката, звукозаписната техника и 

кинопрожекционната техника. До края на своя живот Едисон е регистрирал рекорден брой 

патенти - 1093. На въпроса дали вярва в съществуването на един интелигентен Творец, Едисон 

отговаря: „Разбира се. Съществуването на един такъв Бог може да бъде доказано дори чрез 

науката химия. Вижте хилядите начини, по които атомите на водорода се комбинират с 

атомите на другите химични елементи и заедно формират най-различни химични вещества. 

Нима си мислите, че атомите могат да направят всичко това без интелигентност? В едни 

случаи те се събират в определени форми и създават животните от по-низшите видове. В 

други случаи те се комбинират и формират човека, който е въплъщение на общата 

интелигентност на всички атоми.“ (цитиран в „Edison: Inventing the Century” by Neil Baldwin, 

University of Chicago Press, 2001). Едисон казва още: „Всеки, който се занимава с науката химия 

неизбежно ще се убеди, че зад всичко това стои един Всемогъщ Разум.” (Едисон, цитиран в „The 

Story of Thomas Alva Edison” by Margaret Cousins, New York, Random House, 1993). 

СТИВЪН ХОКИНГ  

Стивън Хокинг (1942-2018) е автор на Теорията за квантовата гравитация, която би 

трябвало да обедини Теорията на относителността на Айнщайн и Квантовата механика на 

Хайзенберг. Хокинг е професор по математика и физика в университета в Кембридж, всепризнат 

за най-блестящия физик-теоретик след Айнщайн. Хокинг казва: „Изумително малка е 

вероятността от първичния Голям Взрив да възникне една такава Вселена като нашата. Аз 

мисля, че когато започнем да дискутираме произхода на Вселената, винаги достигаме до 

очевидни религиозни изводи. Тези религиозни интерпретации са необходими. Но според мен 

повечето учени се притесняват от религиозната страна на тази дискусия.” („Stephen 

Hawking’s Universe” by John Boslough, New York, Avon Books, 1989). Хокинг също така отбелязва: 

„Трудно е да се обсъжда произхода на Вселената, без да се спомене идеята за Бога. Моята 

работа върху произхода на Вселената е на границата между науката и религията, но аз се 

опитвам да стоя от научната страна на тази граница. Твърде възможно е Бог да действа по 

такива начини, които не могат да се опишат чрез законите на науката.” („Stephen Hawking: 

A Life in Science” by White and Gribbin, Washington, D.C., Joseph Henry Press, 2002). 


