
ДО ЗЕМЕДЕЛЕЦА СТАНОЙ И., КОЙТО СЕ ОПЛАКВА, ЧЕ ГО НАПАДА 

ДУХЪТ НА СТРАХА 

 

Този, който те напада е зъл дух. Един от многобройните зли духове, които се радват на 

човешката гибел. Пишеш, че когато той те нападне имаш чувството, че целият свят те 

преследва, че всички хора са ти врагове, че и Бог те мрази. Питал си знаещи хора и те са 

ти казали, че това е вид лудост. И е; добре са ти казали. И Църквата ще ти каже същото. 

Но тя ще ти каже от своя опит и знание и нещо повече. Ще ти каже от кого и заради 

какво идва тази лудост. От злия дух заради някой твой грях. Църквата ще ти препоръча и 

лек: изповядай се и се покай за греха, и злият дух ще отстъпи от теб. По своя воля той 

никога не би отстъпил, но Бог ще го прогони от теб. Знаеш, че всесилният Христос е 

изгонвал зли духове от хората. Че е имал пълна власт над тях и те безусловно са Му се 

покорявали. 

Но Божията власт над злите духове не се простира само над изгонването им от 

хората, но и над допускането на тези невидими псета до тях. Затова в Светото Писание 

дори и злият дух се нарича Божи. Не четем ли в Стария Завет: “ Зъл дух Божи нападна 

Саул” (1 Цар. 18:10). Той е наречен Божи не защото е сроден на Бога или излиза от Него - 

далеч от това, - а защото е свързан под Божия власт. Прочети първата глава от Книга Иов 

и ще се увериш, че злият дух не може да нападне човек без Божие допущение. 

Като знаеш това, нека отчаянието бъде далеч от теб. Бог е всемогъщ и всемилостив. 

Той може и иска да прогони от теб злия дух на страха, който люто те мъчи. Само признай 

Божията сила и милост. След това изповядай своя грях, покай се и се помоли усърдно на 

Всевишния Бог. Кажи Му в молитва: „Боже на духовете и на всяка плът, Всемогъщи и 

Всемилостиви, прости на мен грешния, помилвай ме и ме спаси заради кръстните мъки 

на Твоя Сини наш Спасител Иисус Христос!" Не се съмнявай ни най-малко. Бог ще се 

смили и ще прогони от теб това нищожно плашило. 

Бог да ти помага! 

 

 


