
ДО ЗЕМЕДЕЛЕЦА ЗДРАВКО Т., КОЙТО ПИТА: 

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ХРИСТОВИТЕ ДУМИ 

ОГЪН ДОЙДОХ ДА ТУРЯ НА ЗЕМЯТА"? 

 

Ние често говорим за огъня на завистта, за огъня на омразата, за огъня на 

похотта и за огъня на всяка богопротивна страст. Разбира се, не този огън е 

донесъл на земята Царят на истината и любовта Христос. Да не бъде! Този 

нечист огън идва от вихъра на адския огън, който залива и земята. 

Христос е донесъл онзи свят огън, с който Самият Той от вечност и във 

вечността пламти и свети. Това е огънят на истината и любовта, чистият и 

божествен огън от вечното огнище - Светата Троица, пламъкът на 

истината, от който се разлива топлотата на любовта. 

Това е огънят, от който християнинът гори, но не изгаря, подобно на 

неизгарящата къпина. 

Това е огънят, който пророк Иеремия усещал в костите си и който 

непреодолимо го подтиквал да проповядва Божията истина (Иер. 23:29). 

Това е огънят, който е слязъл върху апостолите във вид на огнени езици. 

Огънят, който просветил и осветил простите рибари и ги направил най-

големите мъдреци. 

Това е огънят, който е озарявал лицето на архидякон Стефан, правейки го 

подобно на ангелско лице. 

Това е духовният огън на истината и любовта, чрез който апостолите и 

християнските мисионери са преродили света, съживили са разлагащия се 

труп на безбожното човечество, очистили са го, осветили са го и са го 

просветили. Всичко добро в света е от този небесен огън, който Господ е 

хвърлил на земята. 

Това е небесният огън, чрез който душата се очиства, както златото се 

пречиства чрез земния огън. В светлината на този огън ние разпознаваме 

пътя; узнаваме откъде сме и накъде отиваме; познаваме своя небесен Отец 

и вечната си родина. От този огън сърцето ни се стопля с неизказана любов 

към Христос, както се е случило и с двамата апостоли в Емаус: Не гореше 

ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше? 

Този огън е накарал Христос да слезе от небето на земята и подтиква и нас 

да се въздигаме към небесата. 

Всички ние сме се кръстили с този свят огън, според Йоановите думи: Аз 

ви кръщавам с вода, а Той (Христос) ще ви кръсти сДух Светии и с огън. 

Този огън ражда в човешкото сърце неописуема ревност към всяко добро. 

Той радва праведника, а грешника мъчи. Често измъчва и нас, докато не се 

очистим напълно от всяка неправда и нечистота. Защото е казано: Бог е 

огън, който изгаря грешниците. 

Мир на теб и радост от Господа! 


