
ДО ВОЙНИКА СВЕТИСЛАВ К., КОЙТО ПИТА: 

КАКВО ОЗНАЧАВА „БОГ Е ВЪТРЕ В ЧОВЕКА"? 

 

Попитал си някого: къде е Бог? И си получил отговор: Бог е вътре в теб. 

Учуден си от тези думи - как е възможно това? Например така, както 

светлината е в стаята или огънят - в пещта. Тогава, когато почувстваш Бога 

в себе  си, ще знаеш, че Той е в теб, но ще ти бъде трудно да обясниш това 

на някой друг. Ще търсиш образи и подобия в природата и ще кажеш на 

другия както сега аз на теб: Бог е в мен, както светлината в стаята или 

огънят пещта, или въздухът в дробовете, или животът в живите твари, или 

като силата, любовта и мисълта вътре в човека. Разбира се, това са само 

образи и подобия, които не могат да изразят онова, което човек чувства, 

когато Бог се всели в Него в Своята пълнота. Божият апостол, нашият 

духовен отец Павел, пожелава на верните: Да се изпълните във всичката 

пълнота Божия (Еф. 3:19). Бог действа вътре в човека по два начина: 

помагайки и владеейки. Помагайки, Бог действа в хората със средна или 

слаба вяра, които понякога си спомнят за Бога и само в някаква степен 

пазят заповедите Му. Бог не ги оставя, защото и те не оставят Бога 

напълно. Владеейки пък, Бог действа в хората с голяма вяра, които широко 

отварят вратите на душата си за своя Творец. Писано е: Който отвори 

вратата, ще вляза при него (Откр. 3:20). Такива хора ни най-малко не се 

надяват на себе си, а възлагат пялата си надежда на Всевишния. Те 

чувстват присъствието и действието на Божия Дух в себе и изпитват 

голяма любов към своя Господ. А на онзи, който обича Бога, Христос е 

обещал, че Бог ще се всели в него. Ако някой Ме люби, ще спази словото 

Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него 

ще направим. Няма да можеш да разбереш това, ако забравиш, че Бог е 

Дух, Който по Своята сила и воля може да проникне навсякъде и във 

всичко. Той е високо над всички твари, подобно на слънцето, което е 

високо над земята, със светлината си може да влезе навсякъде, където е 

отворено. Както казва Алостолът: Един е Бог и Отец на всички, Който е 

над всички, и чрез всички, и във всички нас (Еф. 4:6). Той пише това за 

светите и верните. 

Но когато някой отхвърли Бога, изпълни се с лоши мисли и започне да 

говори против Него, тогава и Бог го оставя. Както когато някой зазида 

прозорците на стаята и попречи на светлината да влезе и да я освети. 

Пророк Самуил казал на своеволния цар Саул: Ти отхвърли думата 

Господня и Господ отхвърли тебе. И Божият Дух отстъпил от Саул. Но 

дори и тогава, когато Бог напусне душата на някой упорит човек, Той 

дълго не престава да действа върху него отвън, така, както действа върху 

водата, камъка и дървото. Ако обаче човек упорства в богоборството си 

докрай и не се разкайва, тогава Бог допуска злият дух да се всели в него. 

Както е писано за Саул, който бил оставен от Господния Дух: Зъл дух от 



Бога нападна Саула. Или както още по-страшно пише за Юда предателя: 

Сатаната влезе в него. Такива хора, които въстават против Бога, 

естествено, никога не могат да почувстват Бога в себе си, нито да кажат: 

Бог е вътре в нас. А онези, които обичат Бога, и Го желаят, и Го търсят, и 

Го молят да дойде - те чувстват Бога в себе си и могат да кажат Бог е в нас 

чрез Своя Свят Дух. Блажени са тези свети души, защото вечно ще царуват 

в Христовото царство, както е обещал Господ на обичащите Го, казвайки: 

ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм. Аз.  

Христос се роди! 


