
ДО ЕДИН СТУДЕНТ: ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ДУХОВНИЯ СВЯТ ВЪРХУ ЗЕМНИЯ 

 

 

Според християнското откровение духовният свят се състои от Бога Творец, 

ангелите и душите на починалите хора. Вие питате: дали духовният свят влияе върху 

хората и събитията в този свят? Цялото Свето Писание, от първата до последната 

страница, ни учи, че този свят се намира под наблюдението и ръководството на духовния 

свят и по този начин бива насочван към доброто. Но хората имат свободна воля и за свое 

нещастие могат да отхвърлят това добро влияние и по своеволието си да тръгнат към 

гибел. 

 Под влиянието на светлите сили от духовния свят Мойсей е извел израилския 

народ от робство към свобода. Благодарение на същото това влияние Иисус Навин е 

побеждавал своите и Божиите врагове. Под това влияние са пророкували пророците, 

праведниците са укрепвали в пътя на правдата, а грешниците са се обръщали към Бога и 

към истината. Под това влияние Самуил е избирал и помазвал царе, Давид се е покаял, 

Иосиф и Даниил са тълкували сънища, тримата отроци са се спасили от огнената пещ, 

Навуходоносор е отдал слава на Единия Бог, Зоровавел е обновил иерусалимския храм, 

Иосиф е избягал от Иродовия меч с младенеца Иисус в Египет. Но нима всички тези 

влияния в своята пълнота не са се явили в света чрез личността на въплътения Син Божи, 

нашия Спасител? Цялата сила, мъдрост и милост на вечната небесна реалност наистина 

се е явила чрез Него, Господа Иисуса, доколкото е достъпна за хората при тяхната 

телесна ограниченост. От момента на въплъщението на Божия Син ние знаем, че всички 

влияния на светите небеса са идвали, идват и ще идват от Него и чрез Него. От Него е 

слизането на Светия Дух върху апостолите. От Него е превръщането на Савел, гонителя, 

в Павел, апостола. От Него са и безбройните други чудеса, които „ден на ден предава и 

нощ на нощ открива” чак до наши дни. От Него са тайнствените сигнали, 

забележителните природни явления, незнайните гласове, благотворните сънища и всички 

други явления, които извеждат хората на добър път и им носят утеха. В своите 

„Изповеди" блажени Августин разказва за чудото на своето обръщане от езичеството в 

истинната вяра. Като езичник той живеел в Милано в мъчително колебание дали да 

приеме кръщение или не, т.е. дали да се предаде на Христос, или да остане при 

безплодната латинска философия. В тези свои терзания той се съветвал с приятеля си 

Алипий, но всички размишления и обсъждания не довели до нищо. Отчаян, Августин 

оставил своя приятел, уединил се в една стая и започнал да оплаква своята немощ. Дълго 

останал така в плач, молейки Бога да му покаже път. Изведнъж чул глас, който напомнял 

далечна песен на девойка, в която се повтаряли думите: „Вземи и чети! Вземи и чети!" 

Августин се озърнал да види чий е и откъде идва този глас, но не могъл да разбере. Дали 

този глас не е отговор на неговата молитва? Недоумявайки, той се върнал при своя 

приятел, пред когото върху масата лежал „Апостолът". Той бързо отворил книгата и 

погледът му спрял върху следните думи: „Да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да 

наденем оръжието на светлината” (Рим. 13:12). Тези думи решили съдбата на Августин и 

направили езическия философ християнски проповедник. Не е ли това светло влияние на 

духовния свят върху земния - от Христос и чрез Христос? 



Ето и един съвременен пример. Великият ревнител и защитник на Православието в 

Русия Алексей Хомяков изненадващо изгубил съпругата си, с която живеел в най-

щастлив брак. Макар да имал силна вяра, Хомяков изпаднал в отчаяние. Но веднъж през 

нощта покойницата му се явила насън и му казала: „Не се отчайвай!" Това укрепило 

Хомяков и той продължил борбата си за Христовата вяра с предишната жар. Не е ли това 

влияние от духовния свят, от Христос и чрез Христос? И има ли край неизчерпаемото 

богатство от подобни примери, от които не е възможно и вие да не намерите поне един в 

своя собствен живот? 

 


