
ДО МИСИОНЕРА ПЕТЪР С, КОЙТО ПИТА: КАКВО Е ТОВА ХУЛА 

СРЕЩУ СВЕТИЯ ДУХ? 

 

Прочел си в Евангелието Христовите думи: всеки грях и хула ще се прости 

на човеците; но хулата против Духа Светаго няма да се прости на човеците 

- ни на този, ни на онзи свят. И питаш: какво е това хула против Светия 

Дух? Това е хула против истината и живота, които са от Светия Дух, Бога. 

Безбожникът, който ненавижда и гони истината, хули Духа. Самоубиецът, 

който ненавижда и убива живота в себе си, хули Духа. Защото Светият Дух 

е наречен Дух на истината и Подател на живота. В Евангелието от Йоан 

пише, че Господ Христос три пъти е нарекъл Светия Дух „Дух на 

Истината" (Йоан. 14:26; 15:26; 16:13). Следователно онзи, който отрича 

истината и я осмива, отрича и осмива Светия Дух, отрича и осмива Бога, 

който е Дух и Истина. Питаш: защо този грях не може да бъде простен, 

когато всеки друг грях може да се прости? Ето, на Закхей е простено 

сребролюбието, на блудницата - плътските грехове, на разбойника на 

кръста - разбойничеството и на мнозина други - много други грехове. Защо 

тогава не би могло да се прости и отричането на истината, неверието, 

осмиването на Бог Дух Свети? Защото там има срам и покаяние, а тук 

няма. Там човекът, макар и да греши, но пак със срам и страх се обвързва с 

Бога. А тук всички връзки с Бога са прекъснати и човекът безбожник 

безкрайно и напълно се е отдалечил от Него. Там има слабост, тук - 

упорство. Там душата се скита в мрак, но поне жадува за светлина. А тук 

душата се скита в мрак и нарича мрака светлина. Когато човек няма ни 

най-малко желание да се спаси, Бог не иска да го спасява насила. 

Друг вид хула срещу Светия Дух е омразата към живота и самоубийството. 

Светият Дух е наречен Подател на живота, Дарител на живота. Когато 

човек получи живот от Духа на живота, но като не знае откъде е получил 

този дар, не благодари на Бога, може да му се прости. Дори и когато някой 

получи живот от Духа на живота и знае от Кого е получил този дар, но пак 

не благодари, и тогава може да му бъде простено. Но когато някой приеме 

живот от Духа на живота и с презрение го отхвърли, на него няма да му се 

прости ни на този, ни на онзи свят. За да разберем това, трябва най-напред 

да проумеем какво означава „да бъде простено". Да бъде простено на 

грешника означава да му бъде върната пълнотата на живота, отново да му 

бъде даден живот. Но когато някой не желае живот и дори мрази и презира 

живота, Бог няма какво повече да му даде. Затова го заличава от Книгата 

на живота. 

Моли се на Бога да опази теб и близките ти от тези непростими грехове, 

които представляват безумен бунт на творението срещу Твореца. 

Бог да ти даде здраве и да те помилва! 


