
ДО ЕДИН РОДИТЕЛ, КОЙТО ПИТА: 

ИМА ЛИ ДУХОВЕ? 

 

Скърбейки за починалия си син, Вие едва сега - на стари години, сте 

прибягнали до Църквата за утеха. Питате: има ли духове? Това е все едно 

да попитате: има ли Бог? Защото Бог е дух, несътворен, вечен, всемъдър, 

всемогъщ, всеблаг. Бог, Творецът, е обкръжен от царството на сътворените 

духовe, т.е. на светите и блажени ангели. Безброй пъти от сътворението на 

света до днес са се явявали те на хора, та дори и на животни. Много от тези 

явявания на ангели са описани в Библията, особено в Новия Завет, и в 

историята на християнската Църква. Да не говорим за духовете на мрака и 

злобата, които Господ Иисус Христос е прогонвал от хората. Това са 

отпаднали от Бога пъклени духове, пребиваващи във вечната сянка на 

смъртта и отчаянието. 

Но знам, че най-много Ви интересува дали съществуват духове на умрели 

хора, а това значи и на Вашия покоен син. Съществуват. Именно това 

съществуване след смъртта е единствената цел и смисълът на нашето крат-

ко пребиваване на земята. Човече Божи, в Христос и чрез Христос всичко е 

открито и показано: и Бог, и духовете на светлината, и духовете на мрака, 

и живите души на умрелите праведници, и отчаяните души на 

неразкаялите се грешници (притчата за богаташа и Лазар). 

Прочетете в Евангелието как душите на Мойсей и Илия се явили по време 

на Преображението на Господа на Тавор. Прочетете още как в часа на 

Христовата смърт гробовете се отворили и умрелите се появили в града 

живи. С това благият Спасител е искал преди Своето възкресение да 

засвидетелства на света общото възкресение на всички хора - но на едни за 

живот вечен, а на други за осъждане (Йоан. 5:29). 

Вие питате още: ако съществуват духове, какви са те? Да не Ви дава Бог да 

видите духовете на мрака и злобата, нито на този, нито на онзи свят! А 

какви са онези, които са се удостоили да придобият Царството Небесно, е 

казано в Евангелието. Отговор на този въпрос е дал Сам Месията, 

казвайки, че те са като ангели и синове Божии (Лук. 20:36). 

Нека всемогъщият наш Господ Иисус Христос да дари и на Вашия скъп 

син това Царство на истинския и реален живот сред Своите свети ангели. 


