
ДО ЕДИН РЕВНОСТЕН ЧИТАТЕЛ НА СВЕТОТО ПИСАНИЕ, КОЙТО ПИТА: 

ЗАЩО СВЕТИЯТ ДУХ СЕ Е ЯВИЛ ВЪВ ВИД НА ОГНЕНИ ЕЗИЦИ? 

 

 

Когато Господ се кръщавал в река Иордан, Светият Дух се явил във вид на гълъб. 

Явил се не за да придаде нещо на Христос, а за да покаже по символичен начин онова, 

което е в Христос, т.е. незлобието, чистотата и кротостта. Именно това символизира 

гълъбът. А когато апостолите били събрани на петдесетия ден след Възкресението, Духът 

се явил във вид на огнени езици. Явил се, за да отнеме нещо от тях и нещо да им даде. 

Явил се, за да отнеме от тях всеки грях, всяка немощ, страх и душевна нечистота и да им 

даде сила, светлина и топлина. Огънят символично означава тези три неща: сила, 

светлина и топлина. Ти знаеш каква е силата на огъня, знаеш как той свети и топли. Но 

когато говориш за Светия Дух, пази се да не мислиш телесно, а духовно. И така, става 

дума за духовна сила, духовна светлина и духовна топлина. Това са: силата на волята, 

светлината на разума и топлината на любовта. С тези три оръжия Светият Дух е 

въоръжил срещу света Христовите воини, на които Учителят е забранил да носят каквото 

и да е физическо оръжие - дори и тояга. 

Защо огненият пламък се е явил във вид на езици над главите на апостолите? 

Защото апостолите трябвало с език да явят на народите Благата вест, Евангелието на 

истината и живота, учението за покаянието и прощението. Със слово е трябвало да учат, 

със слово да изцеряват, със слово да утешават, със слово да съветват и ръководят, със 

слово да устройват Църквата. И накрая - със слово да се бранят. Защото Военачалникът 

им е казал и предсказал да не се плашат от гонителите и да не се грижат за това какво ще 

отговарят в съдилищата - те, неуките люде. Понеже не сте вие - казва Той -които ще 

говорите, а Дух Светии. 

И нима е могло да се говори на обикновен човешки език за най-голямата и най-

радостната вест, която някога е достигала до човешки уши -вестта за това, че Бог се е 

явил на земята и е отворил за хората вратите на безсмъртния живот? Нима от човека и от 

човешката смъртна природа е могъл да се разлее онзи животворен балсам върху 

разлагащия се труп на 

Римската империя и чак до краищата на света? Никога и по никакъв начин. А само от 

огнения Божи Дух, Който чрез устата на светите апостоли е сипел небесни искри из 

земната тъма. 

Но, сине човешки, нима ти никога не си усетил Божия Дух в себе си? Нали и ти си 

кръстен с Дух, с вода и Дух. Нима никога у теб не е блясвала изненадващо някоя велика 

и светла мисъл, безмълвната реч на Светия Дух? Нима никога внезапно като вятър не е 

бликвала в твоето сърце любов към Твореца и от нея - сълзи в очите? 

Предай се на волята Божия, бди над онова, което се случва в душата ти, и ще 

познаеш чудото на Петдесетница, което се е случило с апостолите. 

Мир на теб и утеха от Светия Дух! 

 

 


