
ДО ЕДИН ЧИТАТЕЛ: ЗА ЖИВАТА ВОДА  

 

От разговора на Господ със самарянката се вижда, колко непонятни са духовните 

реалности за онзи, който мисли плътски. Такова неразбиране е показала не само 

обикновената жена самарянка, но дори и Никодим, който бил началник иудейски. В 

единия случай жената не разбира думите на Господа за живата вода, а в другия 

иудейският първенец не разбира думите за повторното раждане на човека. Нима и за теб 

са неразбираеми думите за живата вода? „А който пие от водата, която Аз ще му дам, той 

вовеки няма да ожаднее”(Иоан. 4:14). В Светото Писание често едни думи обясняват дру-

ги. Така е и в този случай. На друго място Господ казва: „Който вярва в Мене, няма да 

ожаднее никога”. Следователно живата вода е тясно свързана с вярата в Христос. Но 

какво представлява самата жива вода? Живата вода е Божият Дух. Това се вижда от 

следния евангелски текст: „А в последния велик ден на празника застана Иисус, издигна 

глас и рече: който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата 

утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за Духа, 

Когото щяха да приемат вярващите в Него” (Иоан. 7:37-39). Вярата в Христос е като 

водопровод, а Божият Дух е самата жива вода. Чрез вярата получаваме дух: от земята, от 

ада или от Бога. Каквато е вярата, такъв е и духът. Чрез вярата в Христос придобиваме 

Христовия Дух. А Христовият Дух е Дух Божи. 

Защо Божият Дух е наречен жива вода? Защото за човешката душа Той е 

животворно питие. От Него душата получава живот и радост. Всяка земна наслада 

разпалва жажда за още по-голяма наслада, а сладостта на животворния Божи Дух - не. 

Защото няма сладост по-голяма от нея. От всяка вода се ожаднява отново, а от небесните 

струи на Господния Дух настъпва утоляване и насищане. Това са знаели Божиите светци, 

които са оставяли и жертвали всичко, само да отворят в дълбините на своята душа извор 

с вода, която тече в живот вечен. 

 


