
Дух Светий, Душе на истината, очисти ме!
(21.06.2021 г.)

Днес въздаваме слава на висок глас, защото празнуваме Пресветия и Животворящ Дух
и Го славословим, защото Светият Дух е Господ и Бог наш, третото лице на Света Троица:
Отец, Син и Свети Дух. 

Напомням  ви,  скъпи  мои  отци,  сестри  и  братя,  за
Светия Дух, за молитвата „Царю небесни…“, славословието
на  Петдесетница,  което  подчертава  най-важното,  но  не  и
единствено свойство на Светия Дух – очистването на цялата
Вселена,  на  всички  хора,  стига  обаче  да  го  желаем,  поне
малко.  Казва  се,  че  ни  очиства  от  всяка  сквернота.  Ние
казваме:  „Царю  Небесни,  Утешителю,  Душе  на  истината,
Който  си  навсякъде  и  всичко  изпълваш,  съкровище  на
благата,  подателю  на  живота…“.  Дотук  е  изповядване  на
вярата  ни  за  това,  какво  е  Св.  Дух,  а  след  това  започва
молитвата,  прошението:  „дойди  и  се  всели  в  нас“.  В  нас,
вътре в нас! И на второ място, след като се всели в нас, какво
да прави Той вътре в нас? „Очисти ни от всяка сквернота“, и
после  на  трето  място:  „и  спаси,  Благи,  нашите  души“.
Виждате, че ако днес ние особено се нуждаем от нещо, това е
чистилището на Св. Дух. Всичко останало е суета,  както е
казано: „всичко човешко е суета” (срв. Екл. 1:2). 

И още нещо: чистотата на Св. Дух е достойна не само за тоя временен живот, който
живеем и който  може да  се  окаже  изключително  кратък  за  много от  нас,  но  действието,
чистотата на Св. Дух, устоява във вечния живот. 

Помислете си само, отсега да познаем Св. Дух, да се сприятелим със Св. Дух, тоест с
нашия  Бог,  колко  ползотворно  ще  е  това  приятелство  за  вечността!  Тук  се  опитваме  да
направим какво ли не,  за да се запознаем с някоя важна личност,  за да се устроим, но си
помислете: да познаем нашия Бог, да Го обикнем! Нали знаете, първо обикваме Бога и след
това Го опознаваме.  И така,  първо да  обикнем нашия  Бог,  Светия  Дух,  Бог  Отец,  нашия
Господ Иисус Христос, въплътилото се Слово, да обикнем Светата Троица! 

Както знаете, певецът не може да продължи със славословието преди да изпее славата.
А  какво  казва  певецът  при  всяка  слава?  „Слава  на  Отец  и  Син,  и  Свети  Дух“.  И
продължението след „И сега, и всякога...“ е посветено винаги на св. Богородица. 

Виждате ли, цялата ни вяра е в химните ни, в богослужението ни, във вечния живот, а
не този, повтарям,  временен живот. За какво ми са 70-те или 80-те години,  когато изгубя
вечната радост,  вечното наслаждение,  общението,  което продължава с Този, Който всичко
изпълва, със Св. Дух? 



Вчера  четох  св.  Николай  Кавасила,  един  светец  от  14  век,  който  казва:  „Когато
казваме, че Св. Дух е навсякъде и всичко изпълва, ако ви кажат, че е близо до устата, кажете
им: това не е вярно – вътре в устата ни е! Ако ви кажат, че  Св. Дух е пред очите ви, кажете
им:  това  не  е  вярно – и  зад  очите  ни е.“  Ако ви кажат,  че  е  редом с  дякона,  че  нас  ни

обединява Св. Дух, и това не е вярно – много по-близо до нас е
Св. Дух в този миг, вътре в нас е, около нас е, зад нас е, пред
нас  е,  „навсякъде”,  „вездесъщ“  е.  Дори  и  там,  където  е
сатаната, и там е Св. Дух, но тъй като не Го обича, не Го иска,
той побеснява. Разбрахте ли защо побеснява дяволът? Защото
съществува една любов, която го обгръща, която се нарича Дух
Светий, но дяволът не може да я понесе. Помислете си да ви
прегърне някой, когото мразите, как  ще се почувствате? Така
се  чувства  и  дяволът,  тъй  като  Св.  Дух  го  прегръща  и  се
извисява над него, той се превръща в бяс.

Но ние сме образ на живия Бог и Той ни призовава да Му
се  оприличим,  да  бъдем  Негов  образ  и  подобие.  Но  трябва
първо да дойде Св. Дух да ни очисти и то не само веднъж, а
докато сме на тоя свят постоянно ни е нужно чистилището на
Св.  Дух.  Просто  ние  трябва  да  имаме  буден  ум,  да  бъдем
внимателни и щом забележим какъвто и да е помисъл, каквото

и да е желание, което омърсява сърцето ни, да задействаме веднага Св. Дух, нашия сътрудник,
нашия помощник. 

Както знаете, ходя в манастира, в който бях някога – „Св. Георги“ в Мавровуни. Вчера
отслужихме  една  подобна  на  днешната  литургия,  така  величествена  и  така  тържествена.
Зарадвахме се, зарадва се и нашият старец, боледуващият отец Симеон, който ви изпраща
благословията  си.  Днес  не  можа да  бъде  тук  с  нас,  тъй  като  имаше  друго  задължение  –
ръкоположение на едно негово духовно чедо. 

Хапнахме хубаво патладжани, починах си, и в 18.30 ч. с дякона и с бъдещия дякон
Георги тръгнахме в посока към „Св. Николай“ в с. Орунда. Минахме по един път, където
някой някога ми беше казал: „Знаеш ли, в еди коя си кошара на овчарите (има кошари в тази
област) видях двама, които вършеха един грях“. Каза ми
го, когато бях йеромонах, и го възприех като слух. Какво
ли не чуваме и ние?! Обаче, за да ме изпита изкушението,
дали  имам  „буден  ум,  мъдър  помисъл,  трезвено  сърце”,
като  минавахме  и  видях  кошарата,  чух  вътре  в  себе  си:
„Помниш  ли  какво  ти  каза  онзи  овчар,  какво  видял  да
вършат там вътре – едно безсрамие?“ И започна умът да си
въобразява и да прави връзки. 

Тогава  призовах  Св.  Дух:  „Дух  Светий,  Душе  на
истината, очисти ме!“ И отново, и отново, казах го 6-7 пъти
и веднага въображението изчезна. Разбрахте ли? А беше се
съхранило в паметта ми като спомен, като слух, дори не бях видял нищо, просто ми го казаха.
Но виждате ли колко дълго се запазват в замърсеното ни съзнание тези неща и кога изплуват?
В един момент, когато бях радостен, служих, причастих се, ядох патладжани, спах, събудих
се, седнах в колата като владика и веднага въображението, което е едно от петте прояви на
душата, се задейства. 



Нека видим какво каза моят ангел хранител: „Я да видим сега как празнува, Неофите?
Празникът беше само хубавите песнопения на дяконите и певците или знаеш да очистваш
сърцето си от спомени, въображения, желания, помисли?“ Слава Богу, сами не можем. „Без
Мене не можете да вършите нищо“ (Йоан 15:5). Светият Дух обаче, Когото обикнах от най-
ранно детство може, а светите ни старци ни помогнаха да го обикнем още повече и след това
да разберем начините, по които Той идва  (не  идва, грешка, не е извън нас, вътре в нас е),
точната дума е как се задейства, как стартира и започва да работи „машината” на Св. Дух,
веднага щом го призовем.

Затова ви моля така да постъпвате и вие.  Сега аз направих една изповед пред вас.
Когато виждате каквото и да е, което смущава сърцето ви: било някакъв гняв, било някаква
завист  или  сте  видели  някого,  който  някога  ви  е  казал  една  горчива  дума,  не  оставяйте
мисълта да пусне корени, защото после тя ще се засили и ще ви е по-трудно. Но веднага се
помолете с бърз ум: „Дух Светий, Дух на истината, очисти ме!“ 

И ви препоръчвам да намирате малко време всеки ден да казвате няколко пъти: „Царю
небесни…“ – бавно-бавно, хубаво, както казваше св. Евмений: „Хубаво, хубаво, хубаво!“ И
всяка дума да влиза вътре във вас. Така веднага щом го извикате, ще е „запаметен в телефона
ви” и незабавно ще се задейства и ще ви очисти.

Давид, който написа Псалтира и когото много обичаме,  казва,  братя и сестри:  „От
моите тайни грехове ме очисти“ (Пс. 18:13). Давид, пророкът от
Стария  Завет,  който  е  живял  1000  години  преди  Христос,  си
поставяше за цел да очисти себе си от скритите грехове. Явните ги
откриваме лесно, виждаме ги пред нас, но имаме скрити, имаме
стари,  които не сме изповядали,  за  които не сме се покаяли.  И
когато   изплуват  в  нашата  памет,  ни  се  предоставя  една
благоприятна възможност да се покаем, да ги заличим. 
Ако не бях направил това вчера, четецо, знаеш ли какво щеше да
се  случи?  Щях  след  смъртта  си  да  намеря  пред  себе  си  това
срамно въображение и щяха да ми крещят за него бесовете. Чуваш
ли?  Ще  ми  кажат:  „Спомняш  ли  си,  лъже-Неофите,  когато  се
връщаше  от  Мавровуни  и  ти  припомнихме  това  старо
въображение, ти не се пребори с него, не го прогони, а се обвърза
с него?“ Нищо не изчезва, само Св. Дух може да го заличи, затова

Христос казва в Евангелието: „Без Мене не можете да вършите нищо“. 
Сега,  ако  не  извършите  това  действие  на  очистването,  на  „пречистването“,  както

казват светците, ще настъпи в сърцето ви първо едно безредие, след това една тревожност,
след това страх – голям страх. Виждате какво става през последните години със страха, как го
използват? И след страха, ако не успеем да го прогоним, ще настъпи паника, ужас и едно
хаотично състояние вътре в нас. И краят няма да му се вижда, и другите ще са ни виновни, а
проблемът ще сме самите ние. 

Затова  ви  моля  постоянно  да  говорите  със  Св.  Дух,  да  казвате  „Царю небесни…“
няколко пъти бавно, хубаво и смирено, да го казвате на глас, за да го чуват и ушите ни –
освещават се по този начин и сетивата на тялото.



И когато дойде каквото и да било от миналото, а също така и от настоящето, което ви
смущава, което ви създава проблем било чрез помислите, било чрез желанията или чрез гнева,
веднага да призовете Св. Дух и Той ще очисти, ще освети.

Така,  когато  се  яви  душата  ни  пред  Господ,  ще  даде  добър  отговор  на  Страшния
Христов съд.

            Превод от гръцки език: Мария Христова
            Източник: https://www.youtube.com/watch?v=3PcZNwiseHE


