
„БОЛНИЯТ ВИНАГИ Е ПО-ВАЖЕН ОТ БОЛЕСТТА“.  

(Послание на папа Франциск за XXX Световен ден на болните) 

 

Във връзка с XXX Световен ден на болния, папа Франциск е 

публикувал послание, в което подчертава, че „болният винаги е 

по-важен от болестта“ и „трябва да се вслушаме в гласа на 

пациента, в неговите страхове и притеснения“. 

● Във вторник бе публикувано послание за XXX Световен ден на 

болните, отбелязван на 11 февруари; 

● В него папа Франциск подчертал, че „болният винаги е по-

важен от неговата болест“; 

● „При всеки терапевтичен подход не може да се подмине 

вслушването в гласа на пациента, в неговата история, в 

страховете и притесненията му“, предупреждава Светият отец. 

 

 

 

Медицината и технологичния напредък не могат да заместят 

уникалността на всеки пациент 

Тази година Световният ден на болния ще бъде отбелязан под мотото: 

„Бъдете милосърдни, както е милостив вашият Отец. Бъдете с тези, които 

страдат, на пътя на милосърдието“. 

Франциск припомни, че този ден е установен преди 30 години от 

свети Йоан Павел II, за да привлече вниманието на Божия народ, 

католическите здравни институции и гражданското общество към 

необходимостта да се обръща внимание на болните и на тези, които 

се грижат за тях.  

След това той отбелязва: „Нека благословим Бог за напредъка, постигнат 

в медицинските науки, особено в последно време“. 

Според папата „новите технологии направиха възможно разработването 

на терапевтични методи, които са много полезни за пациентите; 

научните изследвания продължават да дават ценен принос за 

преодоляване на стари и нови патологии; рехабилитационната медицина 

е развила значително своите знания и умения“.  

„Всичко това обаче никога не може да засенчи уникалността на всеки 

пациент, с неговото достойнство и неговата слабост” – посочва той.  

 

 



Пациентът трябва да бъде обграден с грижи, дори ако е 

неизлечимо болен 

Папата отбелязва нещо много важно, което липсва в повечето 

съвременни системи за здравеопазване: „дори когато е невъзможно да 

бъде излекуван, винаги е възможно да бъде обграден с грижи, винаги 

може да бъде утешен, винаги можеш да накараш пациента да почувства 

близост, което показва, че се интересуваме повече от човека, отколкото от 

болестта му“.  

Папа Франциск уверява, че мисли преди всичко за хората в най-бедните 

части на света, „където понякога трябва да се пътува на дълги разстояния, 

за да се намерят медицински заведения, които, въпреки ограничените си 

ресурси, предлагат това, което е достъпно“.  

 

Подходящото лечение все още е лукс в някои страни. 

Пандемията ясно показа това1. 

„Предстои ни дълъг път, а в някои страни остава лукс да се получи 

адекватно лечение. Това се доказва например от ограничената наличност 

на ваксини срещу Covid-19 в най-бедните страни, но още повече от 

невъзможността да се лекуват заболявания, които изискват много по-

прости лекарства“, казва папата.  

Той припомня, че по време на пандемията много болни хора са изживели 

последния етап от живота си в самотата на интензивните отделения; „със 

сигурност – добавя той – под грижите на страхотни здравни специалисти, 

но далеч от близките си“. Ето защо той пише: „е толкова важно да имате 

свидетели на Божията милост до себе си, които, следвайки примера на 

Исус, милосърдието на Отца, изливат маслото на утехата и виното на 

надеждата върху раните на болните“. 

 

Помагането на болните е мисия 

Като се обръща към всички работещи в здравните заведения и центрове, 

както и към доброволците, папа Франциск подчертава: „вашето служене 

на болните, изпълнявано с любов и компетентност, излиза извън 

границите на професията, за да се превърне в мисия“. 

                                                           
1 Между тези „някои страни“ вероятно можем да поставим и България. Големи части от 
населението не получава достъп до подходящо лечение само защото не може да си го 
позволи финансово. Има и множество други причини, но тук те не са предмет на 
обсъждане и анализ. 



„Вашите ръце, докосващи страдащото тяло на Христос, могат да бъдат 

знак за милосърдните ръце на Отца. Бъдете наясно с голямото 

достойнство на вашата професия и отговорността, която е свързана с 

него“, призовава той.  

Папата също така подчертава ролята на заведенията за грижи, като 

добавя: „бих искал да потвърдя отново важността на католическите 

здравни институции: те са ценно съкровище, което трябва да бъде 

защитавано и подкрепяно“.  

Според негоа именно благодарение на тях историята на Църквата се 

отличава с близостта си до най-бедните болни и в „ситуации на най-

голяма забрава“. Също така сега, според него, присъствието на 

католически институции, включително в най-развитите страни, е 

„благословия“.  

 

Папата гарантира молитвата за болните 

„Във времето, когато доминира културата на отхвърляне и животът не 

винаги се счита за достоен за приемане и живеене, тези структури, като 

домове на милосърдието, могат да бъдат пример за защита и грижа за 

всяко съществуване, дори и най-крехкото, от неговото начало до 

естествения му край“ – казва той.  

Папа Франциск подчертава, че близостта до болните и грижата за душите 

им не е задача само на някои специално подготвени за това свещеници. 

„Посещението на болните е покана на Христос към всички негови 

ученици“, добавя той.  

В заключение той гарантира, че ще се моли за всички здравни 

специалисти, за да бъдат „богати в милосърдието, да могат да предложат 

на пациентите, заедно с подходящите грижи, своята братска близост“.  

 

*** 

Докато превеждах и пишех този материал ме изпълваше някакъв 

радостен покой, идващ от думите на папа Франциск. Едновременно с това 

ме изпълваше „бяс“, че нашата Православна църква общо взето мълчи по 

тези въпроси, а да не говорим за това, което – кой знае защо – се нарича 

здравеопазване. Ако не друго, поне се надявам, че вярващите и добрите 

хора ще намерят утеха в думите на папата. Убеден съм в едно. 

Независимо дали сме вярващи или атеисти, трябва да се отнасяме с 

огромно уважение към вярвата и истинските Божии служители, защото 

именно вярата ни учи да бъдем добри, състрадателни, милосърдни и 



съпричастни към болките и страданията на живите същества. Да не 

забравяме, че границата межди цивилизоваността и варварщината върви 

по линията на нашето отношение към живота. 
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