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МРАЧНАТА НОЩ
    НА ДУШАТА



 

Във тъмна нощ потайно, 

обхваната от обич и желания, 

о щастие случайно, 

излязох невидяна, 

додето спеше къщата смълчана. 

 

Едничка безопасно 

по тясната потайна стълба вита 

прокраднах се безгласно, 

във булото укрита, 

додето спеше къщата честита. 

 

В мълчанието вещо, 

без никой да ми виждаше лицето, 

ни аз да виждах нещо, 

без друго да ми свети, 

освен светлика кротък на сърцето. 

 

Той водеше ме в мрака 

по-сигурно от слънчев ден тъдява, 

където, знаех, чака 

тоз, който ме познава, 

и дето никой нямаше тогава. 



 

О нощ, над мен замряла, 

о нощ, по-сладка от зора зорила, 

о нощ, ведно събрала 

любим с любима мила, 

любима във Любим преобразила. 

 

На мойта гръд уханна, 

която аз за него пазех щедра, 

задрямал той остана 

и аз го милвах ведра, 

обвяна от ветрилото на кедра. 

 

И повеят полека 

върху гръдта ми къдрите му пръсна, 

с ръката своя мека 

врата ми позабръсна 

и мойте чувства изведнъж прекъсна. 

 

Потънах във забрава, 

лика си над Любимия склонила; 

свърши светът тогава 

и грижите надвила, 

сред лилиите паднах аз без сила. 



КНИГА I 

ГЛАВА 1 

Очертава първата линия и започва да разглежда несъвършенството на 

начинаещите 

Душите  навлизат в мрачната нощ когато Бог, привличайки ги от 

състоянието на начинаещи - което е състоянието на тези, които 

размишляват върху духовния път -  започва да ги изгражда през състояние 

на развиващи се - което е състоянието на тези, които вече съзерцават - към 

края, при който те достигат до състоянието на съвършените, което е това 

на единение на душата с Бога.  

За да можем по-добре да разберем и обясним каква е тази нощ, през която 

преминава душата и каква е целта на Бога чрез това, би било добре първо 

да се докоснем до всички характеристики на начинаещите (които макар да 

разглеждаме колкото е възможно по-накратко могат да бъдат от полза и за 

самите начинаещи), за да разберем слабостта на състоянието, в което се 

намират и за да могат те да съберат смелост и да пожелаят Бог да ги въведе 

в нощта където душата е подсилена и заздравена в добродетелите и 

подготвена за неизмеримата наслада на Божията любов. И макар че ще се 

спрем на това за известно време то няма да е по-дълго от необходимото, за 

да можем да продължим по-нататък и да говорим за мрачната нощ. 

2. Трябва да се знае, че след като бъде обърната за служба на Бога душата 

е, като правило, духовно подхранвана и обгрижвана от Бога както едно 

нежно дете от любеща майка, която го топли с топлината на гърдите си, 

храни го със сладко мляко и мека и вкусна храна и го носи и люлее на 

ръцете си. Но когато детето стане по-голямо майката все повече престава 

да го носи на ръце и, скривайки своята нежна любов, слага горчиво алое на 

гърдите си, пуска детето от ръцете си и го кара да ходи със собствените си 

крака, за да може то да изгуби детските си навици и да се подготви за по-
важни неща. Любещата майка е както Божията благодат, защото щом 

душата е обновена от своята нова топлина и се предаде на служба на Бога, 

Той се отнася с нея по същия начин. Той й дава да открие духовното 

мляко, сладко и вкусно, и всички Божи неща без тя да положи никакво 

усилие за това, както и голяма наслада в духовните упражнения, защото в 

тях Бог й подава като на нежно дете гърдите на Своята нежна любов . 

3. Една такава душа намира своята наслада прекарвайки дълги периоди - 
може би цели нощи - в молитва; покаянието е наслада; постите са радост; 

утехата й е да използва тайнствата и да се занимава с Божите неща, в които 

духовните хора (макар да приемат част от тях с голяма ефективност, 

постоянство и да ги използват и да се отнасят към тях с голямо внимание) 



често се чувстват твърде слаби и несъвършени. И понеже тези неща и 

духовни упражнения са им били дадени като утешение и насладата вместо 

чрез ревностното постоянство в добродетелите, те притежават много 

недостатъци и несъвършенства по отношение на тези свои духовни 

действия. Защото, преди всичко, всички духовни действия кореспондират с 

навиците на съвършенство постигнати от тях. И понеже тези хора не са 

имали възможността да постигнат споменатите навици те по необходимост 

трябва да действат като слаби деца - слабо. За да може да стане още по-
видно колко недостатъчни са тези начинаещи в добродетелите по 

отношение на делата, в които те с такава готовност се включват с 

насладата, за която вече говорихме ние ще ги разгледаме по отношение на 

седемте смъртни гряха, всеки по своя ред, споменавайки някои от многото 

несъвършенства, които са свързани с тях. От това ще се види ясно колко 

подобни на деца са тези хора и всичко, което правят. Също така ще стане 

видно колко много благословения ще донесе със себе си мрачната нощ 

понеже тя очиства душата и от всички тези несъвършенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 

За определени духовни несъвършенства, които начинаещите имат по 

отношение на гордостта 

Понеже тези начинаещи се чувстват много пламенни и ревностни в 

духовните неща и горящи в своето посвещение (макар да е вярно, че 

светите неща в тяхната собствена природа водят до смирение) често до тях 

идва, чрез тяхното несъвършенство, определен вид скрита гордост, 

смятайки, че са постигнали определена степен на освещение чрез своите 

собствени дела. Така, по подобен начин, до тях достига определено 

желание, което е донякъде суетно, а понякога и много суетно да говорят за 

духовни неща в присъствието на другите и понякога дори да поучават 

вместо да се учат. Те осъждат другите в сърцата си, когато виждат, че им 

липсва този вид посещение, който желаят те самите. Понякога те дори 

казват това на глас като по този начин приличат на фарисеина, който се 

хвалел със себе си благодарейки на Бога за собствените си добри дела и 

презирайки бирника (Лука 18:11-12). 

2. В тези хора дявола често увеличава разпалеността, така че те имат 

желание да извършват тези или онези дейности по-често, така че тяхната 

гордост и самонадеяност да могат да нараснат още повече. Защото той знае 

много добре, че всички тези дела и добродетели, които те извършват са не 

само безполезни за тях, но дори се превръщат в пороци. Такива хора са 

способни да достигнат до такава степен на зло, че да не виждат никакво 

добро освен в самите себе си и когато им се отдаде възможност с дела и 

думи осъждат и злословят останалите, взират се в съчицата в окото на 

братята си без да виждат гредата в собственото си око (Матей 7:3) и 

прецеждат чуждия комар, а сами поглъщат камилата (Матей 23:24). 

3. Понякога, когато техните духовни ръководители не одобряват духа на 

тяхното поведение (защото те желаят всичко, което правят да бъде оценено 

и похвалено) те смятат, че не са разбрани или че техните изповедници сами 

са недуховни. Така те веднага пожелават и решават да намерят някой друг, 

който подхожда на вкуса им, защото като правило те желаят да говорят за 
духовните неща с тези, които смятат, че ще похвалят и оценят това, което 

правят и бягат като от смърт от тези, които ги изваждат от заблуждение, за 

да ги водят по сигурния път. Понякога те дори хранят лошо отношение 

към тях. Разсъждавайки така те желаят да постигнат много и вършат много 

малко. Понякога те са ревностни другите да осъзнаят колко духовни и 

посветени са самите те, за което обикновено представят външни 

доказателства чрез настроения, знаци и други церемонии и понякога са в 

състояние да изпаднат в екстаз на публично място, а не когато са сами, за 



което дявола им помага и те се радват, че могат да бъдат забелязани и 

често желаят да бъдат забелязани още повече. 

4. Много от тези хора желаят да бъдат любимци на своите изповедници и 

да станат близки с тях, поради което ги заобикалят с многобройни 

възможности за завист и безпокойство. Те също така са твърде смутени да 

изповядат своите грехове открито, за да не би техните изповедници да 

мислят по-малко за тях, така че ги омаловажават и ги правят да изглеждат 

по-малко лоши и така извиняват вместо да осъдят себе си, както трябва да 

постъпват по време на изповед. Понякога те търсят друг изповедник, на 

когото да разкажат злото, което са направили, така че техния собствен 

изповедник да мисли, че не са направили нищо лошо, но единствено добро. 

Така те винаги се наслаждават да му разказват доброто и понякога с такива 

думи, че то да изглежда по-голямо отколкото е всъщност, желаейки да ги 

мислят за добри, когато за тях би било по-смиряващо да признаят това и да 

желаят нито той нито някой друг да ги смята за нещо особено. 

5. Понякога някои от начинаещите малко се учат от своите грешки, а в 

други случаи се наскърбяват прекомерно когато падат в тях, смятайки се 

вече за светии. Поради тази причина те стават гневни и нетърпеливи със 

себе си, което е още едно несъвършенство. Те често с голяма ревност 

умоляват Бога да отнеме от тях техните несъвършенства и слабости, но 

правят това повече, за да могат да се намерят в мир и да не бъдат 

тревожени от тях отколкото заради Бога без да осъзнават, че ако Той 

отнеме техните несъвършенства те вероятно биха станали още по-горди и 

самонадеяни. Те не обичат да хвалят другите и обичат сами да бъдат 

хвалени. Понякога те сами търсят такава похвала. В това те приличат на 

глупавите девици, които когато не могли да запазят лампите си потърсели 

масло от другите (Матей 25:8). 

6. От тези несъвършенства има души, които развиват още по-тежки, които 

им нанасят голяма вреда. Но някои имат по-малко, други повече, а някои 

едва първите пориви. И едва или ма начинаещ, който забелязвайки тези 

ревност не изпада в някоя от тези грешки. Но тези, които вървят към 

съвършенство продължават много по-различно и с много по-различен дух. 

Защото те растат чрез смирение и са в голяма степен назидавани не само 

мислейки зле за собствените си дела, но и бивайки недоволни от самите 

себе си. Те смятат всички останали за по-добри и обикновено изпитват към 

тях свята завист и желание да служат на Бога като тях. Защото колкото по-
голяма е тяхната ревност и колкото по-многобройни са делата, които 

вършат и колкото по-голямо е удоволствието, което намират в тях докато 

растат в смирение толкова повече те осъзнават колко повече Бог заслужава 

от тях и колко малко е всичко, което правят за Него. И така, колкото 

повече правят толкова по-малко са задоволени. Те с радост биха направили 



толкова много от любов към Него, че всичко, което правят им изглежда 

като нищо. И те толкаво силно чувстват, усещат и изпитват тази любовна 

тревога, че никога не забелязват какво другите правят или не правят или 

ако го забелязват винаги вярват, както казах, че всички други са много по-
добри от тях. Смятайки себе си за незначителни те са тревожни и държат 

другите също така да ги презират и да омаловажават това, което правят. И 

ако някой ги похвали или оцени те не могат да повярват на това, което той 

казва, струва им се странно, че някой говори добри неща за тях. 

7. С голямо спокойствие и смирение тези души имат дълбоко желание да 

бъдат учени от всеки, който може да допринесе за тяхната полза. Те са 

пълна противоположност на тези, за които говорихме преди, на които им 

доставя удоволствие винаги да поучават и които когато другите ги учат 

вземат думите от устата им, като че ли вече ги знаят. Тези души, от друга 

страна, бивайки далеч от желанието да бъдат господари на някого, са 

напълно готови да пътуват и да се отправят по път различен от този, по 

който обичайно пътуват, ако им бъде заповядано така, понеже никога не 

мислят, че са прави в нещо. Те се радват когато са хвалени и скърбят 

единствено защото не служат на Бога като другите. Те нямат желание да 

говорят за нещата, които вършат защото мислят толкова малко за тях, че се 

срамуват да ги споделят дори на своите духовни наставници защото им 

изглеждат неща, за чиято стойност не си струва да се говори. Те с по-
голяма готовност говорят за своите слабости и грехове или че тези неща 

трябва да бъдат признати повече отколкото техните добродетели. Така те 

са склонни да говорят за своите души с тези, които придават на техните 

действия и на тяхната духовност малка стойност. Това е една 

характеристика на духа, който е прост, чист, искрен и твърде угоден на 

Бога. Защото обитавайки в тези смирени души мъдрия Божи Дух ги води, 

пази техните тайни вътрешни съкровища и изгонва от тях всяко зло. Бог 

дава Своята благодат на смирените, заедно с други добродетели, но я 

отказва на гордите. 

8. Тези души биха дали кръвта и сърцето си на всеки, който служи на Бога 

и ще помогнат на други да Му служат дотолкова доколкото им позволяват 

силите. Несъвършенствата, в които се виждат да изпадат, те понасят със 

смирение, кротък дух и любещ страх от Бога, надявайки се на Него. Но 

душите които отначало тръгват с този вид съвършенство са, доколкото аз 

разбирам, и както беше казано, малцинство и много малко са тези, които са 

имали щастието да не паднат в противоположните грешки. Поради тази 

причина, както ще кажем по-нататък, Бог води в мрачната нощ тези, които 

Той желае да очисти от всички тези несъвършенства, така че да могат да 

продължат напред. 

 



ГЛАВА 3 

За някои несъвършенства, които душите са склонни да притежават по 

отношение на втория смъртен грях, в духовния смисъл 

Мнозина от начинаещите в определен момент имат голяма духовна 

алчност. Те не са доволни от духовността, която Бог им е дал и са скръбни 

и роптаещи, защото не намират в духовните неща утехата, която търсят. 

Мнозина никога не се уморяват да слушат достатъчно съвети, да учат 

духовни правила и да притежават и да четат много книги, които 

разглеждат тези въпроси. Те отдават цялото си време на тези неща вместо 

да се занимават с умъртвяването на плътта и усъвършенстването на 

вътрешната бедност на духа, която трябва да притежават. Освен това те се 

захласват с образи  и броеници, които са твърде интересни, оставят една, 

вземат друга, сменят я, сменят я отново, искат нещо ново след това се 

връщат на предишното, предпочитат един вид кръст пред друг понеже е 

по-интересен. Други са очаровани от агнюзди,1  реликви и символи2  като 

деца от играчки. Тук аз осъждам привързването на сърцето и любовта, 

която те имат към природата, голямото любопитство към тези неща, което 

е точно противоположното на бедността на духа, която взема под 

внимание единствено същността на посвещението, намира удоволствие 

единствено в нея и се отегчава от всички останали видове многообразие и 

любопитство. Защото истинското посвещение трябва да произлиза от 

сърцето и се състои в истината и същността единствено на това, което е 

изобразено на духовните неща. Всичко останало е любов и привързаност 

произлизаща от несъвършенство. И за да може някой да достигне до 

съвършенство е необходимо подобни желания да бъдат умъртвени. 

2. Познавам един човек, който за повече от 10 г. използваше кръст грубо 

направен от обикновена пръчка,3 който беше благословен и свързан с тел 

увита около него. Той никога не престана да го използва и винаги го 

носеше със себе си докато не му го взех. А това беше човек с не малка 

способност да разбира. Познавам и друг човек, който си казваше 

молитвите като използваше мъниста направени от костите от гърба на 

риба. Неговото посвещение със сигурност не беше по-ценено за Бога 

поради тази причина защото е ясно, че такива неща не носят посещение 

                                                             
1 Агнюздите са восъчни печати с изображение на агне върху тях често благословени от 

папата; по времето на автора търсенето на такива печати е било голямо както знаем от 

много пасажи в писмата на св. Тереза. 
2 Думата nomina преведена тук като знак обикновено означава списък или свитък се 

отнася до реликви, на които а били изписани имената на светиите. В съвременна 

Испания тя може да означава медал или амулет използван суеверно. 
3 Без съмнение клон от палма, маслина или розмарин, благословен в църквата в 

Палмовата неделя, подобно на английските кръстове и до днес. „Палмовата неделя" в 

Испания се нарича Domingo de ramos „Клонна неделя" 



сами по себе си поради своята изработка или добродетел. Затова тези, 

които започват от това начало и показват добър напредък не се привързват 

към видимите инструменти, нито се натоварват с такива, нито пък желаят 

да знаят повече отколкото е необходимо, за да могат да действат добре. 

Защото те фокусират погледа си върху това да бъдат угодни на Бога и да 

Му угаждат и в това се състои тяхната ненаситност. Така с още по-голяма 

щедрост те раздават всичко, което имат и се радват да знаят, че вече не го 

притежават заради Бога и заради любовта към своите ближни без значение 

дали това са физически или духовни притежания. Защото, както казах, те 

насочват очите си единствено към реалността на вътрешното 

съвършенство, което е угодно на Бога и не угаждат на себе си. 

3. Но душата не може да бъде напълно очистена нито от тези нито от 

другите несъвършенства докато Бог не я преведе през пасивното очистване 

на мрачната нощ, за която ще говорим. Тя прави душата способна да 

продължи да се труди толкова колкото може сама, за да е в състояние 

накрая да очисти и усъвършенства себе си и така да бъде взета от Бога в 

тази Божествена грижа, където тя бива изцелена от всички неща, от които 

сама не е в състояние да се изцели. Защото, колкото и много да се труди 

самата душа, тя не може да очисти себе си, така че да бъде дори и в най-
малка степен подготвена за единението с Божието съвършенство на 

любовта ако Бог не вземе ръката й и не я очисти от този мрачен огън по 

начин, който ние ще опишем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 4 

За други несъвършенства, на които тези начинаещи са податливи по 

отношение на третия грях, който е леността 

Мнозина от начинаещите имат много несъвършенства, различни от тези, 

които описвам по отношение на всеки от смъртните грехове, но аз ги 

оставям настрана, за да избегна продължителността, докосвайки се само до 

някои от най-важните които са причина за останалите. И така, по 

отношение на греха на леността (аз оставям настрана падането на 

духовните в този грях, защото моето намерение е да разгледам 

несъвършенствата, които могат да бъдат пречистени от мрачната нощ) те 

имат множество несъвършенства, които могат да бъдат описани като 

духовна леност не защото те са такива, но защото произлизат от духовни 

неща. Защото често, дори по време на самите духовни упражнения, в 

чувствената част на душата се появяват и се утвърждават нечисти желания 

и чувства, без хората да са  състояние да ги предотвратят. Понякога това се 

случва дори когато духът е дълбоко потопен в молитва или се занимава с 

тайнството на покаянието или на евхаристията. Тези неща не са, както 

казах, в тяхната сила, те произлизат от една от следните три причини. 

2. Първата причина, от която те често произлизат е удоволствието, което 

човешката природа пренася в духовните неща. Защото когато духът и 

чувствата са задоволени всяка част от човека е водена от удоволствието да 

се наслаждава според неговата пропорция и природа. Духът, който е най-
висшата част, е движен от удоволствие и се наслаждава в Бога и 

чувствената природа, която е по-ниската част, се наслаждава на чувствата 

понеже тя не може да притежава и да използва нещо друго и затова 

използва това, което лежи най-близо до нея и което е нечисто и чувствено. 

Това може да се случи дори когато душата е в дълбока молитва с Бога 

според духа и, от друга страна, според чувствата тя е пасивно съзнателна, 

не без голямо недоволство, бунтове и действия на чувствата. Това често се 

случва по време на Господната вечеря понеже когато душата се 

наслаждава и намира покой в това действие на любов, което Бог й дава 

(понеже Той й дава Самия Себе Си) чувствената природа взема това, което 

по подобен начин е нейно, както казахме, по своя собствен начин. Понеже 

тези две части са обединени в една личност, те обикновено участват 

заедно  в това, което едната от тях приема, всяка по своя начин. Защото, 

както казва философа, всичко, което е прието е в приемащия според 

начина на същия този приемащ. И така, в начинаещите и дори в душите, 

които са до известна степен напреднали, тяхната чувствена част, бивайки 

несъвършена, често приема Божия Дух със същото несъвършенство. 

Когато чувствената част е обновена от очистването на мрачната нощ, което 

ние ще опишем, тя няма повече тези слабости. Защото тя не е повече тази 



част, която приема нещо, но по-скоро тя бива приета в Духа. И така тя има 

всичко според начина на Духа. 

3. Втората причина откъдето понякога произлизат тези бунтове е дявола, 

който, за да тревожи и безпокои душата, понякога, когато тя е в молитва 

или се опитва  да се моли, разбърква тези нечисти движения в нейната 

природа. Ако душата им обърне някакво внимание те й причиняват голяма 

вреда. Защото поради страх от това хората не само стават слаби в молитва  
- което е целта на дявола, когато той започва да се бори с тях - но някои 

дори напълно изоставят молитвата, защото смятат, че тези неща ги нападат 

повече когато пребъдват в нея отколкото без нея, което е вярно, понеже 

тогава дявола ги напада повече отколкото по всяко друго време, така че те 

могат да изоставят духовните упражнения. И не само това, но той успява 

да им покаже много ясно неща, които са най-отвратителни и нечисти и 

които от време на време са най-тясно свързани с определени духовни неща 

и личности, които са от полза за техните души, за да ги ужаси и да ги 

накара да се страхуват; така че този, който е  бил докоснат от тези неща да 

не смее да погледне на нещо или да размишлява върху нещо, защото 

веднага се сблъсква с това изкушение. Върху хората склонни към 

меланхолия тези действия имат такъв резултат, че те заслужават голямо 

съжаление понеже страдат твърде зле. Защото това изпитание в някои 

хора, които имат това зло настроение, достига такава степен, че те 

започват да вярват, че дявола винаги е с тях и нямат сила да му се 

противопоставят макар някои от тях да могат да предотвратят тези атаки 

посредством големи усилия и трудове. Когато тези нечистоти нападнат 

такава души чрез меланхолията те като правило не са освобождавани от 

тях докато не са изцелени от този вид настроение освен ако мрачната нощ 

не влезе в душата и не очисти всички нечистоти една след друга. 

4. Третия източник, от който могат да произлязат тези движения, за да 

воюват срещу душата често е страхът, който хората са придобили от 

такива нечисти представи и чувства. Нещо, което са видели, казали или 

помислили се връща в умът им и ги кара да се страхуват, така че те страдат 

от тях без вина от тяхна страна. 

5. Също така има определени души с толкова нежна и слаба природа, че, 

когато до тях достигне някакво духовно утешение или някаква благодат в 

молитва, духът на леността веднага идва опивайки и радвайки тяхната 

чувствена природа по такъв начин,  като че ли те са скочили в радостта и 

насладата на този грях. И удоволствието присъства заедно с утешението, 

пасивно, и понякога те са в състояние да видят, че определени нечисти и 

нежелани действия се случват. Причината за това е, че тъй като 

природните са, както казах, нежни и слаби, техните настроения са 

разбърквани и кръвта им е раздвижвана дори от най-малкото смущение. 



Оттук идват тези чувства и същите неща се случват на такива души когато 

са гневни или понасят някаква трудност или тъга. 

6. Понякога, когато говорят или вършат духовни действия, в тези хора се 

появява определена гордост и надуване и като се сравняват с останалите, 

които присъстват те демонстрират суетно задоволство. Това също 

произлиза от леност на духа, по начина по който ние тук разбираме това 

понятие и което като правило е  съпроводено  със самодоволство на волята. 

7. Някои от тези хора започват духовно приятелство, което произлиза от 

леност, а не от духовност. Може да се познае, че случаят е такъв когато 

споменът за това приятелство води не до нарастване на любовта към Бога, 

а до разкаяние на съвестта. Защото, когато приятелството е напълно 

духовно Божията любов расте с него и колкото повече душата си припомня 

това толкова повече тя си припомня и Божията любов и толкова по-голям 

копнеж  има тя за Бога. Така когато едното расте, расте също и другото. 

Защото Божия Дух има свойството да увеличава доброто като добавя към 

него още повече добро, така че между тях има подобие и съгласие. Но 

когато тази любов израства от порока на чувствеността, за която 

говорихме, тя произвежда противоположния резултат. Защото колкото 

повече расте едното толкова повече другото намалява както и спомена за 

това. Ако тази чувствена любов расте веднага се забелязва, че любовта на 

душата към Бога изстива и тя Го забравя когато си спомня за тази любов. 

Към това се прибавя и определено разкаяние на съвестта. И, от друга 

страна, ако любовта към Бога расте в душата, другата любов изстива и 

бива забравена. Защото, понеже тези двете са противоположни една на 

друга не само, че едната не помага на другата, но тази, която доминира 

угасва и смущава другата и насочва силата си в себе и както казва 

философа. Затова нашия Господ казва в евангелието: „Роденото от 

плътта е плът и роденото от Духа е дух" (Йоан 3:6). Това означава, че 

любовта, която е родена от чувственост завършва с чувственост и тази, 

която е родена от духа завършва в Божия Дух, Който я прави да расте. 

Това е разликата, която съществува между двата вида любов откъдето ние 

можем да ги познаем. 

8. Когато душата влезе в мрачната нощ тя поставя тези любови под 

контрол. Тя очиства едната, тази, която е според Бога, а другата е отнета и 

престава да съществува. Но в началото, както ще видим, тя ни кара да 

изгубим и двете от погледа си. 

 

 

 



ГЛАВА 5 

За несъвършенствата, в които начинаещите изпадат по отношение на 

греха на гнева 

 Желанието за духовно утешение, което мнозина начинаещи имат много 

често е съпроводено с много несъвършенства произлизащи от греха на 

гнева. Защото, когато тяхната наслада и удоволствие в духовните неща 

свърши те остават огорчени и им липсва кротост. Те започват да таят лоши 

чувства, които засягат всичко, което вършат. Те много лесно се дразнят 

дори за най-малките неща - понякога наистина никой не може да ги 

понася. Това често се случва след като чувствата им са се издигнали 

високо по време на молитва. Когато тяхната наслада и мир свършат 

природата им естествено е недоволна и разочарована точно както едно 

дете, когато го вземат от гърдите от които то се е наслаждавало. Когато на 

това естествено раздразнение не му е позволено да се в него изяви няма 

грях, а единствено несъвършенство, което може да бъде очистено от 

сухотата и суровостта на мрачната нощ. 

2. Други изпадат в различен вид духовен гняв: това се случва, когато те са 

раздразнени от греховете на другите и ги наблюдават с недобра ревност. 

Понякога те изпитват желание да ги укорят гневно и понякога дори му се 

поддават, за да го задоволят и да покажат себе си като напреднали в 

добродетелите. Всичко това е противно на духовната кротост. 

3. Има и други, които спорят със себе си когато наблюдават собствените си 

несъвършенства и показват нетърпеливост, която не е смирение. Те са 

толкова нетърпеливи, че желаят да станат светии за един ден. Мнозина 

други си поставят за цел да постигнат големи неща, но понеже не са 

смирени и не се съмняват в себе си,  колкото повече решения вземат 

толкова по-голямо е тяхното падение и толкова по-голям е гневът им 

понеже те нямат търпението да чакат какво ще им даде Бог когато Му се 

види угодно. Това също е противно на духовната кротост, за която 

говорихме и не може да бъде напълно изцелено освен чрез очистване в 

мрачната нощ. Някои души от друга страна са толкова търпеливи по 

отношение на прогреса, който те желаят, че Бог би желал да бъдат по-
малко такива. 

 

 

 

 



ГЛАВА 6 

За несъвършенството по отношение на духовната лакомия 

По отношение на четвъртия грях, който е духовната лакомия може да бъде 

казано много, защото едва ли има някой от начинаещите, независимо 

колко добре напредва, който да не изпадне в някои от многото 

несъвършенства, поради насладата, която те намират отначало в духовните 

упражнения. Защото много от тях, измамени от сладостта и удоволствието, 

което намират в тези упражнения, преследват още по-големи духовни 

удоволствия, чистота и мъдрост от тези, които Бог одобрява и приема в 

духовното пътуване. Следователно, освен несъвършенството, с които те 

преследват удоволствието от този вид и което ги спъва, лакомията отново 

и отново ги подтиква към крайности, така че те отиват отвъд границите на 

умереността, в която добродетелите са признати и където те имат своето 

съществуване. Защото някои от тези хора, привлечени от удоволствието, 

което намират по този начин убиват себе си с покаяние, а други отслабват 

от пост изпълнявайки повече отколкото тяхната тленност може да понесе. 

Те не само, че правят това без заповед или съвет, но по-скоро се опитват да 

избягнат хората, на които трябва да се покоряват в тези неща. Някои се 

осмеляват да вършат тези неща, въпреки че им е заповядано точно 

обратното. 

2. Тези хора са твърде несъвършени и неразумни, защото поставят 

телесното покаяние по-високо от покорството, което е покаяние според 

благоразумието и следователно жертва по-приемлива и угодна на Бога от 

всяка друга. Но едно такова едностранно покаяние не е по-голямо от 

покаянието на зверовете и те действат подобно на животни водени от 

желанието за удоволствие, което намират по този начин. Но понеже всички 

крайности са порочни и понеже като се държат така такива хора вършат 

собствената си воля те напредват повече в порока отколкото в 

добродетелите. Защото, да се изразим най-леко, по този начин като не 

вървят в покорство те развиват духовна лакомия и гордост. И дявола 

напада мнозина от тези, раздвижвайки тяхната лакомия чрез удоволствията 

и желанията, които той увеличава в тях до такава степен, че те не могат 

повече да не променят или да не добавят към това, което им е заповядано 

понеже всяко покорство е твърде горчиво. Поради това някои хора 

достигат до такова зло, че губят желанието и посвещението да изпълняват 

тези упражнения и тяхното единствено желание и удоволствие е да вършат 

това, което сами желаят, така че вероятно за тях би било по-полезно 

изобщо да не са започвали тези упражнения. 

3. Вие ще откриете, че мнозина от тези хора силно настояват техните 

духовни ръководители да им позволят това, което желаят постигайки това 



почти насила. И  ако им откажат те стават раздразнителни и твърде унили 

като деца смятайки, че не служат на Бога ако не им е позволено да правят 

каквото желаят. Защото те се прилепват към своята собствена воля и 

удоволствия, на които гледат като на идващи от Бога. Веднага щом 

техните ръководители им ги отнемат и се опитат да ги подчинят на 

Божията воля те стават раздразнителни, сърцата им отслабват и те падат. 
Тези хора смятат, че чрез собственото си задоволство са угодни и служат 

на Бога. 

4. Има и други, които поради тази лакомия знаят толкова малко за 

собственото си недостойнство и окаяност и имат доверие в себе си, което е 

толкова далеч от този любещ страх и преклонение, което дължат на 

Божието величие, че не се колебаят да настояват техните изповедници да 

им позволят да се причестяват често. И, което е по-лошо, те често се 

осмеляват да се причестяват без позволението и съгласието  на 

служителите на Христос действайки според собственото си мнение и 

решавайки да скрият истината от него. Поради тази причина, защото 

желаят постоянно да се причестяват, те правят своите изповеди небрежно 

желаейки повече да ядат отколкото да ядат чисто и съвършено, макар че за 

тях би било по-здравословно и по-свято да имат противоположната 

склонност и да молят своите изповедници да не им заповядват да 

пристъпват към олтара толкова често. Най-добрият път между тези две 

крайности е този на смиреното предаване. Но смелостта, за която говоря е 

нещо, което нанася голяма вреда и човек трябва да се страхува да не бъде 

наказан за такова безразсъдство. 

5. Тези хора, в причестяването се опитват с всеки свой нерв да получат 

някаква чувствена сладост и удоволствие вместо смирено да се прекалят и 
да славят в себе си Бога. По този начин когато не получат удоволствие или 

сладост за чувствата те смятат, че не са постигнали нищо. Това означава да 

съдят Бога съвсем несправедливо като не осъзнават, че най-малката от 

ползите идващи чрез най-светите тайнства е тази, която се отнася до 

чувствата и че невидимата част от дадената благодат е много по-голяма. 

Защото, за да могат да гледат към нея с очите на вярата, Бог често им 

отнема тези други утешения и сладости на чувствата. Но те желаят да 

почувстват и да вкусят Бога, като че ли Той може да бъде схванат от тях и 

достъпен за тях не само в това, но по подобен начин и в други духовни 

практики. И това е много голямо несъвършенство и напълно 

противоположно на Божията природа, понеже е нечистота във вярата. 

6. Тези хора имат същия недостатък и по отношение на практиката на 

молитвата, защото смятат, че нейната същност се състои в изпитването на 

чувствено удоволствие и посвещение и се опитват да я получат с големи 

усилия, изморявайки и изтощавайки силите и ума си. Когато не намерят 



това удоволствие те много се обезкуражават смятайки, че не са постигнали 

нищо. Чрез тези усиля те отпадат от истинското посвещение и духовност, 

които се състоят в постоянство заедно с търпение, смирение и липса на 

вяра в себе си, така че да могат да угодят единствено на Бога. Поради тази 

причина когато веднъж не успеят да постигнат удоволствие в това или в 

някое друго упражнение те имат голямо нежелание и отвращение да се 

върнат обратно към него и понякога го изоставят. Както казахме те 

приличат на деца, които не се водят от разума и действат според чувствата 

си. Такива хора насочват всички свои усилия към търсенето на духовни 

удоволствия. Така те никога не се уморяват да четат книги и започват да 

съзерцават първо едно нещо, след това друго преследвайки удоволствието, 

което желаят да изпитат в Божите неща. Но Бог съвсем справедливо, мъдро 

и любещо им отказва това защото в противен случай тази духовна лакомия 

и неумерен апетит би родил безбройни злини. Поради тази причина, 

следователно, те трябва да влязат в мрачната нощ, за което ще говорим, за 

да могат да бъдат очистени от това детинско поведение. 

7. Хората, които са склонни към тези удоволствия имат друго твърде 

голямо несъвършенство - те са твърде слаби и нехайни в пътуването по 

трудния път към Кръста. Защото душата, която се предава на удоволствия 

естествено обръща гръб на себеотричането , което е лишено от 

удоволствие. 

8. Тези хора имат още много несъвършенства, които израстват от 

споменатите и които Господ на Своето време изцелява посредством 

изкушенията, безводието и други изпитания, които всички са част от 

мрачната нощ. Тук аз няма да се спирам на тях, за да не стана твърде 

многословен. Ще кажа единствено, че духовната умереност и трезвеност 

водят то друг, много по-различен нрав, който е този на умъртвяването, 

страха и покорството във всички неща. Така става ясно, че съвършенството 

и стойността на нещата се състоят не в множеството на и удоволствието от 

действията на някого, но в способността да се отрече в тях. Хората, за 

които говорим трябва да се опитат да се опазят доколкото могат от тези 

неща докато Бог благоволи да ги очисти като ги въведе в мрачната нощ, 

към която аз се приближавам с описанието на тези несъвършенства. 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 7 

За несъвършенствата по отношение на духовната завист и леност 

По отношение на другите два порока, които са духовната завист и леност 

тези начинаещи падат в много несъвършенства. Защото по отношение на 

завистта, мнозина от тях чувстват неудовлетворение от духовното добро на 

другите и когато бъдат изпреварени по този път те скърбят. Поради това те 

предпочитат да не чуват как другите са хвалени. Защото те се огорчават от 

чуждите добродетели и понякога не могат да се въздържат да не 

противоречат на това, което е казано като похвала за тях обезценявайки го 

доколкото могат. По този начин раздразнението им расте защото за тях не 

е казано същото, а те желаят да бъдат предпочитани във всичко. Това явно 

противоречи на любовта, която както св. Павел казва се радва на доброто 

(1 Кор. 13:6). И ако в любовта има някаква завист включваща скръб, че 

самите ние не притежаваме тази добродетел на другите все пак тя в същото 

време се радва за тях и се наслаждава когато другите ни надминават в 

служба на Бога, в която и ние самите не сме нехайни. 

2. По отношение на духовната леност на начинаещите на тях им дотягат 

нещата, които са най-духовни и те бягат от тях понеже тези неща са 

несъвместими с чувственoтo удоволствие. Защото те дoтолкова са 

свикнали с удоволствието в духовните неща, че се уморяват от всичко, в 

които не го намират. Ако веднъж в молитва не намерят удоволствието, 

което желаят (и преди всичко е добре, че Бог го отнема от тях, за да ги 

изпита) те предпочитат да не се връщат към нея. Понякога те я изоставят в 

други случаи продължават на я практикуват с нежелание. И поради тази 

леност те изоставят пътя на съвършенството (който е пътя на отказ от 

собствената воля и удоволствие заради Бога) заради собствените си 

удоволствие и воля, които желаят да задоволят по този начин, а не според 

Божията воля. 

3. Мнозина от тях смятат, че Божията воля е това, което те желаят и стават 

раздразнителни когато не могат да съгласуват своята воля с Божията. 

Оттук на тях често им се случва да мислят, че понеже не намират 

удоволствие това не е Божията воля и от друга страна, когато намерят 

удоволствие мислят, че Бог е доволен. Така те мерят Бога според себе си, а 

не себе си чрез Бога действайки напълно противоположно на това, което 

Той ни учи в евангелието казвайки: „Който изгуби волята си заради Него 

ще я намери и желае да я намети ще я изгуби" (Матей 16:25). 

4. Тези хора по подобен начин намират за трудно когато им е заповядано 

да правят нещо, което не им носи удоволствие. Понеже те търсят духовно 

удоволствие и утешение на тях също така им липсва твърдост да понасят 

изпитанията по пътя към съвършенството. Те приличат на тези, които имат 



изнежена природа и бягат капризно от всичко, което е трудно и, що се 

отнася до наслада на духа, се оскърбяват от Кръста. Колкото по-духовно е 

едно нещо толкова по-дразнещо им се вижда то защото тези, които  желаят 

да следват духовните неща със съвършена свобода и според желанията на 

волята си изпитват голяма скръб и отвращение да влязат в този тесен път 

който, казва Христос, е пътят на живота (Матей 7:14). 

5. Нека описаните несъвършенства бъдат достатъчни сред многото, които 

могат да бъдат намерени в живота на тези, които са в състояние на 

начинаещи, така че да може да се види колко много те се нуждаят от Бога, 

да ги доведе до състояние на съвършенство. Той прави това като ги 

превежда през мрачната нощ, за която ние започваме да говорим. Там Той 

ги отбива от гърдите на тези удоволствия, дава им сухота и вътрешен мрак, 

отнема им всички тези неуместности и детинщини и чрез много по-
различни средства ги кара да придобият добродетели. Защото колкото и 

усърдно начинаещия да практикуват умъртвяване чрез всички тези 

действия и страсти той не може никога напълно да успее - точно обратното 

- докато Бог не подейства в него пасивно чрез очистването на споменатата 

нощ. Аз желая да говоря за това по начин, който може да бъде полезен. 

Дано Бог да ми даде Своята Божествена светлина защото това е твърде 

нужно в нощта, която е толкова мрачна и в нещо, което е толкова трудно 

да бъде описано и изразено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 8 

Където се описва първата линия на първата станца и започва 

обяснението на мрачната нощ 

Тази нощ, за която ние казахме, че е съзерцание, произвежда в духовните 

хора два вида мрак или очистване, кореспондиращи с двете части на 

човешката природа - т.е. с чувствената и духовната. Едната нощ или 

очистването е чувствена, докато душата е очиствана и чувствата бъдат 

подчинени на духа, а другата е нощта или очистването на духа, която го 

подчинява и го прави готов за любещо единение в Бога. Нощта на 

чувствата се среща често и при мнозина от начинаещите и за тази нощ ние 

ще говорим сега. Нощта на духа е за малцината, които са вече обучени и 

напреднали. За тях ние ще говорим по-нататък. 

2. Първото очистване или нощ е горчиво и ужасно за чувствата както сега 

ще покажем. Второто не може да се сравни с него, защото е ужасно и 

страшно за духа, както ще покажем по-нататък. Понеже нощта за 

чувствата идва първа ние първо ще говорим накратко за нея защото за нея 

е писано повече като за нещо по-често срещано и след това ще разискваме 

по-подробно духовната нощ защото за нея е писано и казано твърде малко 

и за нея се знае много малко дори от опит. 

3. Понеже движението на начинаещите по Божия път е низко и има много 

общо с тяхната любов и собствените им склонности както по-рано беше 

показано, Бог желае да ги отведе по-нататък. Той желае да ги освободи от 

тази низка любов и да им даде по-висока степен на любов към Него, да ги 

освободи от това низко използване на чувствата и съзерцанието (ние 

казахме, че те търсят Бога твърде недостойно и по твърде подходящи 

начини) и да ги доведе до един вид духовно упражнение, чрез което те 

могат да продължат с Него по-изобилно и да бъдат в по-голяма степен 

освободени от несъвършенствата. Защото след като са се подвизавали за 

известно време в пътя на добродетелите и постоянстват в молитва и 

съзерцание поради сладостта и удоволствието, които намират в тях, те 

започват да губят своята любов към нещата от света и добиват известна 

степен на духовна сила в Бога. Това ги прави способни в някаква степен да 

се въздържат от плътските желания, така че заради Бога те са способни да 

понесат леко бреме и малка сухота без да се обърнат към това, което им 

носи по-голямо удоволствие. Когато преминават през тези духовни 

упражнения с най-голямо удоволствие и наслада и когато вярват, че 

слънцето на Божието разположение свети над тях най-ярко Бог обръща 

цялата им светлина в тъмнина и затваря пред тях вратата и извора на 

сладката, духовна вода, която те са опитали в Бога за колкото време и в 

каквото количество желаят. (Защото когато те са били слаби и нежни пред 



тях не е имало затворена врата, както казва св. Йоан в Апокалипсиса 3:8) И 

така, Той ги оставя в толкова пълна тъмнина, че те не знаят накъде да 

вървят със своите чувствени представи и съзерцания. Защото те не могат 

да напреднат и една крачка в съзерцание както преди това, техните 

вътрешни чувства са потопени в тази нощ и те са оставени с такава сухота, 

че не само не изпитват никаква наслада и утеха в духовните неща, но 

вместо това, напротив,  те им се струват блудкави и горчиви. Защото, както 

казах, Бог вижда, че те са израснали малко и са станали достатъчно силни, 

за да хвърлят своите пелени и да бъдат взети от нежните гърди. Така че 

Той ги поставя на земята от ръцете си и ги учи да вървят със собствените 

си крака, което на тях им се струва много странно защото изглежда, че 

нищо не е наред с тях. 

4. На събраните хора това се случва по-скоро след началото отколкото на 

другите защото те са по-запазени от опасността да се подхлъзнат назад и 

техните желания се обръщат по-бързо от нещата в света, което е 

необходимо, за да  започнат да навлизат в тази благословена нощ на 

чувствата. Обикновено не минава много време  след тяхното начало преди 

те да започнат да навлизат в тази нощ на чувствата. Огромната част от тях 

на практика влизат в нея защото те  падат в тази сухота. 

5. По отношение на това очистване ние можем да добавим голям брой 

цитати от светото Писание отнасящи се към това, особено в псалмите и в 

пророците. Все пак аз не желая да отделям време за това защото този, 

който не знае как да гледа на тях ще намери общата опитност на това 

очистване за достатъчна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 9 

За знаците, по които може да се познае, че духовния човек върви по пътя 

на тази нощ и очиства чувствата си 

1. Тъй като продължителността на тази сухота често бива удължена не от 

нощта и очистването на чувствените желания, споменати по-горе, но от 

грехове и несъвършенства, от слабости и хладност, от някое лошо 

настроение или неразположение на тялото, тук аз ще изложа някои 

определени знаци, чрез които може да се познае дали таза сухота 

произлиза от гореспоменатото очистване или от грехове. За да направя  
това разграничение аз намирам, че съществуват три основни знака. 

2. Първият е дали, когато душата не намира удоволствие или утеха в 

Божите неща, тя също така не ги намира и в никои от сътворените. Защото 

когато Бог въвежда душата в мрачната нощ, за да отнеме и очисти всяко 

чувствено желание, Той не й позволява да бъде привлечена или да намери 

наслада в нищо. В такъв случай може да се приеме с голяма вероятност, че 

тази сухота и блудкавост не произлизат от наскоро извършен грях или 

несъвършенство. Защото ако това беше така, душата щеше да чувства 

някаква склонност или желание да опита други неща освен Божите. Когато 

на всяко желание му е позволено да се задоволи чрез някакво 

несъвършенство то веднага се чувства повече или по-малко привлечено 

пропорционално на удоволствието и на любовта, което изпитва към него. 

Но тази липса на наслада може да произлиза и от някое неразположение 

или меланхолично настроение, което често прави невъзможно за душата да 

намери наслада в нещо. Тогава е необходимо да приложим втория знак и 

условие. 

3. Втория знак дали един човек може да вярва, че преживява споменатото 

очистване е дали неговите спомени се връщат към Бога с болезнена грижа 

и вина смятайки, че не служи на Бога, но е отпаднал защото не намира 

удоволствие в Божите неща. В този случай е очевидно, че липсата на 

удоволствие и сухотата не произлизат от слабост и хладност, защото 

природата на хладността е да не се грижи много или да таи някакво 

вътрешно безпокойство за Божите неща. Между сухотата и хладността има 

голяма разлика защото хладността се състои в голяма слабост и 

небрежност на волята и духа, без загриженост да служи на Бога докато 

очистващата сухота обикновено е придружена от загриженост, че душата 

не служи на Бога. И въпреки че  понякога това може да бъде увеличено от 

меланхолия или от някакво друго настроение (както обикновено и става) 

поради тази причина тя не пропуска да окаже очистващ ефект върху 

чувствата понеже те са лишени от всякакво удоволствие и така нейния 

грижа е фокусирана единствено върху Бога. Защото когато настроението е 



единствената причина то се изразява в болест и развала на физическата 

природа и не притежава нито едно от тези желания да почувства Бога, 

които принадлежат на очистващата сухота. Когато причината за това е 

сухота, макар чувствената част от душата да е паднала ниско и да е слаба и 

немощна в своите действия по причина на малкото удоволствие, което 

намира в тях, духа от друга страна е силен. 

4. Защото причината за тази сухота е че Бог пренася в духа добрите неща и 

силата на чувствата и когато естествената сила и чувства са неспособни да 

ги използват те остават неплодородни, сухи и празни. Защото чувствената 

част на човека няма способност да използва това, което е чист дух и така, 

когато духа е този, който приема удоволствието плътта, тя е оставена без 

наслада и е твърде слаба за каквото и да е действие. Но духа, който през 

цялото време бива подхранван, напредва в сила и с по-голямо внимание и 

прилежност от преди в своето желание да не огорчи Бога. И ако тя 

отначало не чувства духовната сладост и наслада, а единствено сухотата и 

липсата на удоволствие причината за това е странността на промяната. 

Защото нейния вкус е привикнал към чувствените удоволствия, върху 

които окото й все още е отправено и понеже духовния вкус все още не е 

придобит или очистен за такова изтънчено удоволствие и докато не бъде 

приготвена чрез тази суха и мрачна нощ тя не може да изпита духовното 

удоволствие и добро, но единствено сухота и липса на удоволствие понеже 

не получава сладостта, на която по-рано се е наслаждавала. 

5. Душите, които Бог е започнал да води през тези усамотени, пустинни 

места са като децата на Израел, на които в пустинята Бог дава сладка храна 

от небето за която се казва, че се харесва на всеки. Но на децата на Израел 

им липсвали месото и лукът, които преди това ядели в Египет понеже 

вкусът им бил привикнал повече към тях отколкото към деликатния вкус 

на ангелската манна и те плачели и въздишали дори и с небесната храна 

(Числа 11:5-6). До такава дълбина падат пороците на нашите желания, че 

ни карат да копнеем за нашата злочеста храна и да повръщаме  
неописуемите благословения на небето. 

6. Но, както казах, когато тази сухота продължава по пътя на очистването 

на чувствените желания, макар отначало духа да не чувства сладост поради 

причината, което току що изтъкнахме, той усеща, че черпи енергия и сила 

от вътрешната храна, което е началото на съзерцанието, макар то да е 

мрачно и сухо за чувствата, скрито и тайно за самия човек, който го 

изпитва. Обикновено, заедно със сухотата, която причинява на чувствата 

то дава на душата и желание да бъде сама и в тишина, без да мисли или да 

желае да прави нещо конкретно. Ако душите, в които това се случва знаят 

как да бъдат тихи в това време, и ако не мислят за някакво конкретно 

действие, независимо дали вътрешно или външно, нито пък се тревожат за 



нещо, тогава те деликатно ще опитат това вътрешно освежаване в тази 

лекота и свобода от грижи. Това освежаване е толкова нежно, че ако човек 

желае или се стреми да го изпита той обикновено не го получава, защото 

както казах, то извършва своята работа, единствено когато душата е в 

покой и свободна от всяка грижа. То е подобно на въздух, който изчезва 

ако някой сложи ръката си върху него. 

7.  В този смисъл ние можем да разберем това, което Съпругът казва на 

невестата в Песен на песните: „Отвърни очите си от мене, защото те ме 

обладаха" (Песен 6:5). Защото по такъв начин Бог привлича душата към 

Себе Си и я води по един толкова различен път, че ако пожелае да действа 

със своите способности, тя повече пречи на работата, която Бог извършва в 

нея отколкото й помага докато преди е било точно обратното. Причината е, 

че в състоянието на съзерцание, в което душата влиза когато отхвърля 

разсъждението заради съвършенството Бог работи в нея. Той връзва 

нейните вътрешни способности и не й позволява да разбира с разума, нито 

да се наслаждава във волята, нито да помни с паметта. Защото всичко, 

което душата може да направи сама по това време служи, както казахме, 

единствено да попречи на вътрешния мир и на делото, което Бог върши в 

духа чрез тази сухота на чувствата. И този мир, който е духовен и нежен, 

извършва, нежна, тиха и самотна работа, която носи мир и задоволство и е 

много по-различна от всички предишни осезаеми и чувствени удоволствия. 

Това е мирът, който Давид казва, че Бог дава на душата, за да я направи 

духовна (Псалм 134:9). И това ни води до третата точка 

8. Третия знак, по който може да бъде разпознато това очистване на 

душата е, че душата повече не разсъждава и не гледа на въображаемата 

сфера на чувствата, като че ли тя отсъства, макар от себе си да се опитва да 

направи това. Защото сега Бог не й дава Себе Си чрез сетивата и 

разсъждения, както е правил преди, но чрез чист дух, в който не влизат 

последователни разсъждения. Но Той й се открива чрез едно чисто 

съзерцание, към което не могат да достигнат нито вътрешните нито 

външните чувства на по-ниската част от душата. От този момент 

въображението не може да намери подкрепа или опора в някое 

разсъждение. 

9. По отношение на третия знак трябва да се разбере, че това объркване и 

незадоволство на способностите не произтича от неразположение. Защото, 

когато случаят е такъв и неразположението, което никога не продължава 

дълго свърши, душата отново е в състояние, полагайки определени усилия, 

да прави това, което е правила преди и способностите намират своята 

липсваща опора. Но в очистването на чувствата не е така: когато душата 

веднъж започне да влиза в мрачната нощ нейната способност да използва 

своите способности става по-малка. Защото мака да е вярно, че отначало 



при  някои хора, процесът не е толкова продължителен и те обикновено не 

изоставят своите удоволствия и размишления на чувствата (защото поради 

тяхната слабост не е подходящо те веднага да бъдат лишени от тях) все пак 

тази неспособност в тях расте все повече и повече и, ако наистина 

напредват, слага край на действията на чувствата. Защото този, който не 

ходи по пътя на съзерцанието действа твърде различно. Тази суха нощ 

обикновено не е продължителна в техните чувства. За известно време те 

имат тази сухота в друго време не. По някое време те могат да разсъждават 

в друго време не могат. Защото Бог ги въвежда в тази нощ единствено, за 

да ги изпита, да ги смири и да реформира техните желания, така че да не 

подхранват в себе си една грешна лакомия относно духовните неща. Той 

не ги оставя тук, за да ги води по пътя на духа, който е това съзерцание; 

защото не всички, които са си поставили за цел да ходят по пътя на духа са 

привлечени от Бога към съзерцание - защо, Той знае най-добре. И това е 

причината, поради която Той никога не отбива напълно чувствата на 

такива хора от гърдите на разсъждението, но, както казахме, единствено за 

кратки периоди и за определено време. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 10 

За начина, по който тези души трябва да се държат в мрачната нощ 

През времето на сухотата на тази нощ на чувствата (през която Бог 

извършва промяната, за която по-рано говорихме привличайки душата от 

живота според чувствата към този на духа - т. е. от разсъждение към 

съзерцание - когато тя няма сила да работи или да разсъждава със своите 

способности за Божите неща, както беше казано) духовните човеци 

преминават през много изпитания не толкова поради сухотата, от която 

страдат, колкото поради страх, че са били изоставени в пътя смятайки, че 

всички духовни благословения са отминали и че Бог повече не им помага 

понеже вече не намират никакво удоволствие в тези неща. Тогава те се 

изморяват и се опитват (както са свикнали да правят) да съсредоточат 

своите мисли върху някой обект надявайки се да извлекат удоволствие от 

това. Този опит е свързан с голямо вътрешно отвращение и нежелание на 

душата, която се наслаждава да бъде в тишина и спокойствие вместо да 

работи със своите способности. Така те изоставят това преследване и все 

пак не получават полза, защото търсейки нужното за духа губят 

спокойствието и мира, които са имали по-рано. Те приличат на един, който 

изоставя това, което е правил, за да го направи отново, на някой, който 

напуска града само, за да влезе отново в него или на ловец, който ловува и 

оставя дивеча да избяга само, за да може да го преследва отново. Това е 

безполезно, защото когато се държи по този начин душата не получава 

нищо. 

2. В едно такова време, ако няма кой да ги разбира, тези души се връщат 

обратно. Те изоставят пътя или губят кураж или поне не могат да 

продължат напред поради големите трудности, които изпитват, за да се 

придвижат към съзерцанието. Така те изтощават и уморяват себе си, 

въобразявайки си, че падат поради невнимание или грях. Но усилията, с 

които те се натоварват са напълно безполезни защото сега Бог ги води по 

друг път, който е този на съзерцанието и е много по-различен от първия 

защото единия е на размишлението, докато другия не принадлежи нито на 

въображението нито на размишлението. 

3. За тези, които се намират в такава ситуация би било добре да се утешат, 

да постоянстват в търпение и да не се измъчват твърде много. Нека да 

вярват в Бога, Който не изоставя тези, които Го търсят с просто и праведно 

сърце и няма да пропусне да им даде това, което е нужно за пътя докато ги 

доведе до чистата и ясна светлина на любовта. Това Той ще им даде 

посредством другата мрачна нощ, тази на духа, ако те заслужат да ги 

въведе след това в нея. 



4. Пътят, по който те трябва да вървят в тази нощ на чувствата е да 

предадат себе си не на разсъждения и представи, понеже не е време за 

това, но да позволят на душата да остане в мир и тишина, макар да им се 

струва, че не постигат нищо и губят своето време и макар че може да 

мислят, че причината е в тяхната слабост и че самите те не желаят да 

мислят за нищо. Истината е, че те биха направили всичко необходимо ако 

имаха търпение и постоянство в молитва без да правят никакво усилие.4 
Това, което трябва да направят е просто да оставят душата свободна, 

почиваща, облекчена от всяко знание и мисъл и без да тревожи себе си в 

това състояние, доволна единствено да бъде в покой и да внимава към Бога 

и то без тревога, без способността и без желанието да Го опита или да Го 

схване. Защото всички тези силни желания лишават душата от 

спокойствието и от мира на съзерцанието, които са й обещани. 

5. И макар до тях да е възможно да достигнат и други притеснения  - че си 

губят времето и че за тях би било добре да направят нещо друго, защото те 

не могат нито да направят нито да мислят нещо в молитва - те трябва да ги 

понесат и да останат в мир. Защото ако една такава душа желае да направи 

някакво усилие от себе, си със своите вътрешни способности това означава 

тя да се противи и да изгуби благословенията, които чрез мирът и 

спокойствието на душата Бог излива върху нея. Това може да се сравни с 

художник, който рисува лице: ако обекта се движи, желаейки да свърши 

нещо друго той препятства работата на художника. Така и когато душата 

желае да остане във вътрешен мир и покой всяко действие и чувства или 

внимание, които тя търси да задоволи ще й попречи, ще я смути и ще я 

накара да чувства сухотата и празнотата на чувствата. Защото колкото 

повече душата се опитва да намери опора в чувствата и знанието толкова 

повече ще чувства тяхната липса, защото те не могат да й бъдат дадени по 

този начин. 

6. Поради това такава душа не трябва да се притеснява ако нейните 

способности намаляват. Тя по-скоро трябва да желае това да се случи по-
бързо. Защото чрез постоянство в съзерцанието, което Бог дава тя може да 

приеме това, с по-голямо изобилие на мир, да възпламени духа си и да 

гори с любовта, което това мрачно и тайно съзерцание носи със себе си и 

твърдо поставя в душата. Защото съзерцанието е тайно, мирно и любещо 

вдъхване от Бога, което, ако му бъде позволено,  запалва душата с духа на 

любовта. Така душата преминава в следващия ред, а именно: 

обхваната от обич и желания. 

 

                                                             
4 Или без да правят нищо от себе си 



ГЛАВА 11 

Където са разгледани три линии на станцата 

Разпалването на любовта като правило не се чувства отначало понеже то 

не завладява душата поради нечистотата на човешката природа или 

защото, както казахме, тя не разбира собственото си състояние и не намира 

мир със себе си. Все пак понякога тя скоро започва да чувства определен 

копнеж за Бога и колкото повече нараства той толкова повече тя е 

разпалена в любов към Бога без да знае или да разбира как  и откъде идва 

тази любов, но от време на време вижда нейния пламък и това разпалване 

да нарастват толкова ярко в нея, че тя желае Бога с желанието на любовта. 

Когато Давид се намирал в тази мрачна нощ той казал за себе си следните 

думи: "Но тогава моето сърце кипеше ( т.е. в любов и съзерцание) и 

чреслата ми се измъчваха"  (Псалм 122:21) т. е. моите желания за 

чувствени любови се промениха от пътя на чувствата към пътя на духа, 

който е сухотата и прекратяването от всички тези неща, за които говорим. 

И аз, казва той, се разтварям в нищото и не знам нищо, защото както 

казахме, без да знае пътя, по който върви, душата намира себе си 

изпразнена от всички неща, които е привикнала да й носят наслада. Тя 

открива, че е влюбена без да знае как. И понеже от време на време изблика 

на любовта в духа все повече усилва копнежа по Бога и той става толкова 

силен в душата, че самите кости изсъхват от тази жажда и естествените 

сили отпадат и тяхната топлина и сила преминават поради интензивността 

на любовната жажда, защото душата чувства, че тази жажда е живителна. 

Това чувствал и Давид когато казва: „Душата ми е жадна за живия Бога" 
което е все едно да каже: Една живителна жажда е в душата ми. За тази 

жажда, понеже тя е живителна, ние можем да кажем, че тя убива. Но 

трябва да отбележим, че силата на тази жажда не е постоянна, а се усеща 

само от време на време, макар че като правило душата е привикнала да я 

чувства до известна степен. 

2. Но трябва да се отбележи, че като правило отначало тази любов не се 

усеща, но единствено сухотата и празнотата, за които сега говорим. Тогава 

на мястото на тази любов, която след това малко по малко се възпламенява 

и сред тази сухота и празнота на способностите душата изпитва една 

необичайна грижа и внимание към Бога заедно с тъга и страх, че не Му 

служи. Но това е жертва, която е твърде угодна на Бога защото душата e 

загрижена и внимателна за Неговата любов. Тази загриженост и внимание 

водят душата към тайно съзерцания докато чувствата (т. е. чувствената 

част)  с течение на времето бъде до известна степен очистена от 

естествените любови чрез сухотата, която Божия любов причинява когато 

започва да се разпалва в духа. Междувременно, както един, който започва 

лечение, душата изпитва единствено страдание в това мрачно и сухо 



очистване на чувствата. Чрез това тя започва да се изцелява от множество 

несъвършенства и е наставлявана в множество добродетели, за да може да 

посрещне споменатата любов както сега ще кажем по отношение на 

следващата линия: 

о щастие случайно. 

3. Когато Бог води душата в тази нощ, за да очисти чувствата от тяхната 

низка част и да я подчини, обедини и доведе до съгласие с духа, като я 

поставя в тъмнина и я кара да се лишава от размишление (както прави след 

това, за да очисти духа и да го обедини с Бога, както ще кажем по-късно) 

Той я довежда до нощта на духа и (макар на нея да не й се струва така) 

душата получава толкова много ползи, че чрез това случайно щастие тя 

може да се освободи от оковите и ограниченията на чувствата или на 

нейната по-низка природа и да се издигне до настоящата линия т. е. О, 

щастие случайно! По отношение на това на нас подобава да отбележим 

ползите, които душата получава в тази нощ и поради които тя смята това 

за щастлив шанс. Всички тях душата включва в следващата линия, а 
именно: 

Излязох невидяна. 

4. Това придвижване напред е резултат от покоряването на нейната 

чувствена част, което душата преживява когато търси Бога докато е 

толкова слаба, токова ограничена и толкова непълна колкото е нейната 

ниска част, защото на всяка стъпка тя се препъва в безбройни 

несъвършенства и незнание както отбелязахме по-горе пишейки за седемте 

смъртни гряха. Тя се освобождава от всички тези неща, когато нощта 

изгони от нея всички удоволствия, както горни така и долни, и направи 

всяко посредничество тъмно за нея, и й даде други неизброими 

благословения за постигане на добродетели както ще покажем сега. 

Защото за някой, който пътува по този път би било голяма удоволствие и 

утешение да види как това, което се струва на душата толкова сурово и 

противно на духовното удоволствие изработва толкова много 

благословения. Те, както казахме, са дадени когато посредством тази нощ 

душата се очиства от всички сътворени неща и когато пътува към вечните 

неща, което е голямо щастие и голям късмет, първо, поради голямото 

благословение, състоящо се в изгонването на желанията и чувствата; 

второ, понеже има много малко, които издържат и успяват да влязат през 

тази тясна врата и да останат на тесния път, който води към живот както 

казва нашия Спасител (Матей 7:14). Тясната порта е нощта за чувствата и 

душата се откачва от чувствата и се съблича от тях, за да може да влезе 

през тази порта и да се установи във вярата, която е странна на всякакви 

чувства, така че след това тя да може пътува по тесния път, който е другата 



нощ - тази на духа. Душата влиза в нея, за да пътува към Бога чрез чиста 

вяра, като по този начин тя се обединява с Бога. По този път, понеже той е  
тесен, мрачен и ужасен (макар да няма сравнение между тази нощ и 

другата в нейните тъмнина и изпитания, както ще кажем по-късно) пътуват 

малцина, но нейните облаги са много по-големи и не могат да се сравняват 

с тези на настоящата нощ. Ние ще говорим за тях колкото е възможно по-
накратко, за да можем след това да преминем към другата нощ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 12 

За ползите, които тази нощ носи на душата 

Тази нощ и очистване на желанията, щастлива за душата, носи толкова 

много благословения и ползи (макар на душата, за която говорим по-скоро 

да й се струва, че те са й отнемани), че така както Авраам направил голямо 

тържество, когато отбил своя син Исак (Бит. 21:8) такава е радостта и на 

небето, защото сега Бог взема душата от нейните пелени, поставя я на 

земята, кара я да ходи на собствените й крака и по подобен начин й отнема 

млякото на гърдите и нежната и сладка храна подходяща за деца и я кара 

да яде корав хляб и да се наслаждава на храната на силните хора. Тази 

храна сега е дадена на духа, който се намира в сухота и мрак и е лишен от 

всяко удоволствие на чувствата. Тази храна е съзерцанието, за което ние 

говорихме. 

2. Това е първата и най-голяма полза от тази суха и мрачна нощ на 

съзерцанието: познанието на себе си и на своята окаяност. Защото, освен 

всички ползи, които Бог постоянно дава на душата, тази сухота и липса на 

способности сравнена с изобилието, което душата е изпитвала по-рано и 

трудностите, които тя намира в добрите дела я карат да познае своята 

собствена низост и окаяност, които във времето на своето благоденствие тя 

не е била в състояние да забележи. В книгата Изход има добра илюстрация 

на това. Когато Бог желае да смири децата на Израел и да ги накара да 

познаят себе си Той им заповядва да се отдалечат и да съблекат 

празничните дрехи, с които били свикнали да се кичат в пустинята 

казвайки: „Кажи на израелтяните: Вие сте твърдоглав народ; за малко, 

ако бих дошъл между вас, бих ви довършил; затова свалете си сега 

украшенията, за да видя какво ще сторя с вас" (Изход 33:5). Това е като че 

ли Той казва: Понеже облеклото, което носите, подходящо за празници и 

радост ви кара да се чувствате по-малко смирени отколкото трябва вие 

трябва да съблечете това, което носите, за да можете да видите себе си 

облечени с неправда, да познаете, че не заслужавате повече и да разберете 

какви сте. Така душата узнава истината за своето окаяност, която отначало 

не е съзнавала; защото по времето когато е била облечена като за 

тържество и е намирала в Бога много удоволствие, утешение и подкрепа, 

тя е била по-задоволена и спокойна понеже е смятала, че до известна 

степен служи на Бога. Вярно е, че такива души може да нямат тази идея 

явно в ума си; но поне някои мисли за това са влезли в тях посредством 

задоволството, което те намират в своето настоящо преживяване. Но сега, 

когато душата е облякла своите работни дрехи - тези на сухота и 

изоставеност - и когато нейната първа светлина се е обърнала на тъмнина 



тя вижда това по-истински в добродетелта на себепознанието, което е 

твърде прекрасно и необходимо. Тя започва да смята себе си за нищо и не 

чувства задоволство от себе си; защото й се струва, че сама не прави нищо 

нито пък може да направи. И липсата на себедоволство обединено с тъгата 

на душата, че не служи на Бога е угодно и ценено от Бога повече от всички 

утешения, които душата е изпитвала по-рано и делата, които е направила, 

без значение колко големи са те, тъй като те са били причина за много 

несъвършенства. И от това облекло на сухота текат като от извор познание 

не само за нещата, които ние вече описахме, но също така и ползите, които 

сега описваме и много други, които ще пропуснем. 

3. На първо място душата се научава да общува с Бога с по-голямо 

преклонение и благоговение, каквито трябва да има винаги когато се 

обръща към Всевишния. Тя не е научила това във своето предишно време 

на удоволствие и спокойствие защото спокойствието, което е изпитвала я 

кара да се обръща към Бога донякъде по-смело отколкото е правилно, 

неучтиво и необмислено. Това се случило дори и на Мойсей когато той 

разбрал, че му говори Бог. Заслепен от удоволствие и копнеж, без да 

разсъди, той бил готов да се приближи към Него ако Бог не му беше казал 

да остане на мястото си и да събуе обувките си. Чрез тази случка ни е 

показано благоговението и преклонението в отделянето от желанието, 

което кара човека да говори с Бога. Когато Мойсей се покорил в това той 

станал толкова внимателен и приемащ, че Писанието ни казва, че той не 

само не бил толкова смел, че да се приближи към Бога, а дори не смеел да 

погледне към Него. Защото сваляйки обувките на своето желание и 

удоволствие той осъзнал своята окаяност пред погледа на Бога както 

подобава на някой, който желае да чуе Божия глас. По подобен начин Бог 

подготвил и Йов, за да може той да разговаря с Него не чрез тези 

удоволствия  и слава, за които самият Йов казва, че желаел да получи от 

своя Бог, но оставяйки го гол на едно бунище (Йов 2:7-8), изоставен и дори 

преследван от своите приятели, пълен със страдание и огорчение и покрит 

с червеи. Тогава Всевишния Бог, Който вдига човека от бунището, 

пожелал да слезе и да говори с него лице в лице откривайки му дълбините 

и висините на Своята мъдрост по начин, по който никога не бил правил в 

дните на неговото благоденствие. 

4. Тук ние трябва да отбележим една друга прекрасна полза от тази нощ 

сухота на желанията и на чувствата. В мрачната нощ на желанията (за да 

могат да се изпълнят думите на пророка т.е. „Твоята светлина ще свети в 

тъмнината" Исая 58:10) Бог осветява душата давайки й знание не само на 

нейната низост и окаяност, но по подобен начин за величието и 

съвършенството на Бога. Защото като прекратява желанията, 

удоволствията и привързаността на чувствата Той очиства и освобождава 

разбирането, така че то да може да схване истината. Понеже чувствените 



наслади дори и да са насочени към духовни неща потъмняват и замъгляват 

духа, а сухотата на чувствата осветява и разбужда разбирането както казва 

Исая: „ Кого, казваш ти, ще научи той на знание? И кого ще направи да 

разбере каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отделените от гърди ли?" 
(Исая 28:19). Душата, която е изпразнена и освободена, което, както 

казахме, е необходимо за духовното влияние, е водена свръхестествено от 

Бога чрез Неговата духовна мъдрост през тази мрачна и суха нощ  на 

съзерцанието. И Бог не дава тези наставления с първите сладости и 

радости. 

5. Това е много добре обяснено от същия пророк Исая когато той казва: 

„Кого, казваш ти, ще научи той на знание? И кого ще направи да разбере 

каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отделените от гърди ли?" (Исая 

28:9). Оттук става ясно, че първото мляко на духовната сладост и 

прилепването за гърдите на възхитителното разсъждение принадлежащо 

към способностите на чувствата, които дават удоволствие на душата не са 

подготовка за Божието влияние. Тази подготовка се състои по-скоро в 

липсата на едното и в отдръпването от другото. Понеже в опита си да 

слуша Бога душата трябва да стои изправена и отделена по отношение на 

чувствата както казва и пророкът за себе си със следните думи: На 

стражата си ще застана (което означава отделянето на чувствата) и ще 

внимавам да видя какво ще ми говори Той (т.е. няма да разсъждавам с 

разума си), за да видя какво да отговоря на изобличителя си (т.е., за да 

разбера това, което идва от Бога) (Авакум 2:1). Така от тази суха нощ 

първо идва себепознание, върху което, като на основа се издига другото 

познание за Бога, което кара св. Августин да каже за Бога: „Дай ми да те 

позная, Господи, и ще познавам." Защото, както казва философите, една 

крайност може да бъде добре позната чрез друга. 

6. За да докажа по-пълно колко ефективна е тази нощ за чувствата със 

своята сухота и самота в даването на душата на тази светлина, която както 

казахме, тя приема от Бога, ние ще цитираме един пасаж от Давид където 

той ясно описва голямата сила, която тази нощ дава на душата, това високо 

познание за Бога. Той казва така: „Боже, Ти си мой Бог; от ранно утро те 

търся; душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе в една 

пуста, изнурена и безводна земя." (Псалм 62:3). Чудно е, че Давид казва, че 

средствата и подготовката, чрез които той познава  Божията слава не са 

духовните наслади и множеството удоволствия, които е изпитал, но 

сухотата и отделянето на неговата чувствена природа, която тук е описана 

като суха и безводна земя. Не по-малко чудно е, че той описва като път за 

неговото разбиране за Божията добродетел не разсъждения и концепции за 

Бога, които той често използва, но това, че не е способен сам да формира 

каквато и да е концепция за Бога или да ходи чрез разсъждения, които тук 

са описани като изнурена земя. Така средството за познание на Бога и на 



себе си е тази мрачна нощ, която е суха и самотна, макар че тя не води до 

толкова голямо и изобилно познание колкото другата нощ на духа, защото 

е единствено нейното начало. 

7. По подобен начин от сухотата и самотността на тази нощ на желанията 

душата черпи духовна смирение, което е добродетелта противоположна на 

първия смъртен грях, който, както казахме, е духовната гордост. Чрез това 

смирение, което е придобито от споменатото познание за себе си душата е 

очистена от всички тези несъвършенства, в които пада по отношение на 

греха на гордостта във времето на изобилието. Защото тя вижда себе си 

толкова суха и окаяна, че идеята, че напредва повече от другите или ги 

изпреварва, както преди е вярвала, че прави дори не се появява в нея. 

Напротив, тя разбира, че другите напредват по-добре отколкото тя. 

8. Оттук произлиза любовта към ближните, защото тя ги почита не както е 

правила това преди, когато е смятала, че сама е почетена твърде много, а 

другите не са. Тя е уверена единствено в своята окаяност, която е пред 

очите й до такава степен, че никога не я забравя, нито пък се опитва да 

спре очите си върху някой друг. Това е прекрасно описано от Давид когато 

той говори за тази нощ със следните думи: „Станах ням и мълчалив, 

въздържах се да говоря и нямах спокойствие; и скръбта ми се 

раздвижваше" (Псалм 39:2). Той казва това понеже му се струва, че 

доброто, което е в душата му си е отишло дотолкова, че той нито говори 

нито намира думи за него. Но по отношение на доброто в другите той е 

също толкова глупав поради своята тъга произлизаща от познанието на 

неговото нещастие. 

9. Така душите отново стават покорни и вървят в духовния път, защото, 

когато виждат собствената си окаяност те не само слушат това, на което са 

учени, но също така и желаят някой да им покаже пътя и да им каже какво 

трябва да правят. Чувствената представа, която те понякога имат в своето 

изобилие е отнета от тях; и накрая, по този път от тях са съблечени 

всичките им несъвършенства по отношение на този първи грях, за който 

говорихме, който е духовната гордост. 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 13 

За други ползи, която тази нощ на чувствата носи на душата 

По отношение на несъвършенствата на душата свързани с духовната 

алчност тя ламти за духовните неща и не намира задоволство в никое 

упражнение защото желанието и удоволствието, което по-рано е намирала 

в тях сега е изчезнало в сухата и мрачна нощ. Защото когато не намира 

удоволствието и насладата, които желае да намери, но по-скоро 

притеснения и неудобства тя започва да се обръща към тях толкова малко, 

че е възможно да изгуби чрез пренебрегване това, което преди това е 

изгубено чрез излишък; макар, че като правило Бог дава на тези, които 

води през мрачната нощ заедно с липсата на наслада смирение и готовност, 

така че да могат да вършат това, което им е заповядано единствено заради 

Бога. Така те вече не търсят полза в множество неща защото не намират в 

тях удоволствие. 

2. По отношение на духовната завист по подобен начин ясно се вижда, че 

чрез тази сухота и липса на чувствена наслада, която душата намира в 

духовните неща тя е освободена от нечистотите, за които говорихме. 

Защото ние казахме, че като правило те произлизат от удоволствието, 

което прелива от духа към чувствата. 

3. Несъвършенствата, от които душата се освобождава в мрачната нощ 

свързани с четвъртия грях - духовното чревоугодничество - могат да се 

намерят по-горе, макар че там не всички са описани, понеже са 

неизброими. Аз няма да се спирам подробно на тях защото желая да 

приключа беседата си за тази нощ и да продължа да говоря за другата, за 

която ще кажем важни думи и наставления. По отношение на 

неизброимите ползи, които душата получава в тази нощ свързани с греха 

на чревоугодничеството е достатъчно да кажем, че тя се освобождава от 

всички споменати несъвършенства и от много други и по-големи злини и 

пороци, за които не писахме по-горе и в които много от нас са падали 

защото не са променили своите желания по отношение на тази чрезмерна 

любов към духовни удоволствия. Защото в тази суха и мрачна нощ, в която 

поставя душата Бог сдържа нейното желание, така че тя не може да се 

храни с някакво удоволствие или сладост на чувствата. Той продължава да 

прави това по такъв начин, че желанията на душата са подчинени, 

променени и ограничени. Тя загубва силата на своите страсти и става 

безплодна защото те вече не задоволяват нейните склонности. Така както 

никой не взема мляко от гърдите, в които то е пресъхнало, така са 

пресъхнали и желанията на душата. Освен споменатите неща от тази 

духовна трезвеност произлизат забележителни ползи, защото когато 



желанията утихнат душата пребъдва в спокойствие и мир. Защото там 

където не управляват желанията няма бъркотия, но мир и утешение в Бога. 

4. От това произлиза втора полза, т. е. тази, че душата придобива навик да 

мисли за Бога със страх и ужас да не отпадне от духовния път. Това е 

голяма полза и не най-малката, която произлиза от тази сухота и очистване 

на чувствата понеже душата е очистена от несъвършенствата, към които се 

е прилепвала поради желанията и любовите, които са  я убивали и 

потъмнявали. 

5. Има и друга, твърде голяма полза за душата в тази нощ - че тя започва да 

се упражнява в няколко добродетели като например търпение, което често 

е необходимо в това време на празнота и сухота, когато душата 

постоянства в своите духовни упражнения без утешение и без удоволствие. 

Тя усеща Божията любов понеже сега тя не е заслепена от удоволствията 

на чувствата и от наслажденията, които намира в това, което върши, но 

единствено в Бога. По подобен начин тя практикува добродетелта на 

устояването, защото сред трудностите и сухотата, която изпитва тя черпи 

сила от своята слабост и така става силна. С една дума, в това време на 

сухота душата се упражнява във всички добродетели, както на тялото така 

и на духа. 

6. Така в тази нощ душата получава тези четири ползи, които ние описахме 

(т. е. наслаждението на мира, навик да мисли за Бога, чистота на душата и 

практикуване на добродетелите, които току що описахме). Давид ни казва 

това, което сам е опитал когато е бил в тази нощ, със следните думи: 

„Светъл се явяваш, о Славни, от хълмовете с плячка" (Псалм 76:4). След 

това той казва: „Спомням си за Бога и се смущавам; оплаквам се и духът 

ми отпада. (Села.) Удържаш очите ми в безсъние;смущавам се 

дотолкова, че не мога да продумам" - т. е. казва, от всички чувства (Псалм 

77:3-4). 

7. По отношение на несъвършенствата на другите три духовно гряха, които 

описахме по-горе - гнева, завистта и леността - душата по подобен начин е 

очистена от тях в сухотата на желанията и постигайки добродетелите, 

които са им противоположни. Защото смирена от тази сухота и направена 

по-твърда от изкушенията  и изпитанията, които Бог поставя пред нея по 

време на тази нощ тя става мека по отношение на Бога, към себе си и към 

своя ближен. Така тя не е повече разочарована и гневна на себе си поради 

собствените си падения нито поради грешките на своя ближен и не е 

разочарована от Бога нито изговаря неприлични оплаквания защото Той не 

я е направил свята за кратко време. 

8. Вместо завист душата чувства любов към другите. И ако все пак в нея 

има завист това не е повече порок както преди, когато е била наскърбена, 



защото други са били предпочетени пред нея и им е дадено повече. Сега тя 

е скръбна защото вижда колко голяма е нейната окаяност и нейната завист 

(ако изобщо има такава) е добродетелна завист, която е голяма добродетел. 

9. Нито пък леността или упоритостта, които тя сега изпитва за духовните 

неща са порочни както са били преди. Защото в миналото тези грехове са 

произлизали от духовните удоволствия, които душата понякога изпитва и 

търси, когато не ги намира. Но сега те не произлизат от липса на 

удоволствия защото в това очистване на желанията Бог е отнел от душата 

удоволствието от всички неща. 

10. Освен споменатите ползи чрез това сухо съзерцание душата получава и 

множество други. Защото често, сред това време на сухота и трудности, 

Бог дава на душата когато тя най-малко очаква това, най-чистата духовна 

сладост и любов, заедно с едно духовно и много нежно познание, което е 

от по-голяма полза и стойност от тези, на които душата се е наслаждавала 

по-рано макар в началото душата да мисли, че това не е така, защото 

духовното влияние, което сега й е дадено е много деликатно и не може да 

бъде усетено с чувствата. 

11. Накрая, тъй като сега душата е очиствана от любовите и желанията на 

чувствата тя получава свобода на духа, откъдето дори в още по-голяма 

степен й е даден дванадесеткратния плод на Светия Дух (Гал. 5:24-25). Той 

по чуден начин й е даден от ръцете на тримата й врагове -дявола, света и 

плътта. Защото когато нейната наслада и удоволствие на чувствата са 

угасени по отношение на всички неща нито дявола нито света нито 

чувствеността имат някаква сила или възможност да воюват срещу духа. 

12. Това време на сухота принуждава душата да пребъдва в чистота на 

Божията любов понеже нейните действия повече не са водени от 

удоволствията и насладите на самите действия както е било когато е 

изпитвала наслада, но само от едно желание да угоди на Бога. Тя не е нито 

самонадеяна нито себедоволна както е била преди по времето на своето 

задоволство, но пълна с трепет и скромна понеже по никакъв начин не е 

доволна от себе си. В това се състои този свят страх, който запазва и 

увеличава добродетелите. Сухотата, както вече казахме, угасява 

естествената енергия и желание. Освен за удоволствията, които Бог 

понякога Сам й дава тя не намира удоволствие и утешение в чувствата 

чрез своята прилежност във всяко духовно упражнение или действие. 

13. Оттук в душата, която преминава през тази суха нощ расте загриженост 

за Бога и желание да Му служи защото когато гърдите на чувствеността, от 

които тя е хранела своите желанията пресъхнат в тази сухота и самотност 

не остава нищо освен желание да служи на Бога, което Му е твърде угодно. 

Защото както казва Давид: жертва на Бога е дух съкрушен. 



14. Когато чрез това очистване душата получава толкова много ценни 

облаги тя не плаче, както в станцата, в която ние разглеждахме линията „О, 

щастлив шанс! - аз вървя напред без да бъда възпрепятствана" т.е. аз 

„вървя напред" и се освобождавам от оковете на покорството на 

желанията  и любовите „без да бъда възпрепятствана" т.е. без трите врага, 

за които говорихме по-рано да могат да ми попречат. Тези врагове, както 

казахме, връзват душата както с окови в нейните желания и удоволствия и 

й пречат да върви напред в свободата на Божията любов. Без тези желания 

и удоволствия те не могат да воюват срещу душата. 

15. Следователно, когато четирите страсти на душата, които са радост, 

тъга, надежда и страх са успокоени чрез продължително умъртвяване, 

когато естествените желания са приспани в чувствената природа на душата 

чрез честите периоди на сухота и когато хармонията на чувствата и на 

вътрешните способности доведе до едно спиране на трудовете и 

въздържание от разсъждение (което е жилището и дома на по-ниската част 

на душата) тези врагове не могат да заплашат нейната духовна свобода и 

дома остава в мир и тишина както казва следващата линия: 

додето спеше къщата смълчана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 14 

Разглежда тази последна линия на първата станца 

Когато тази къща на чувствата се намери в покой - т. е. бъде умъртвена - 
нейните страсти са угасени и желанията й успокоени и приспани душата 

върви напред, за да тръгне по пътя на духа, който е този на 

усъвършенстването, и който се нарича също път на просветлението или на 

вдъхнатото съзерцание. В него самият Бог храни и освежава душата без 

размишление или активната помощ от нейна страна. Такава е нощта и 

очистването на чувствата. В тези, които след това ще влязат в другата и по-
значима нощ на духа, за да достигнат до единение с Бога (не всички 

достигат до това, но само малцина) тя ще бъде придружавана от големи 

изпитания и изкушения на чувствата, които продължават за дълго време 

макар и в някои по-дълго отколкото в други. Защото сатанински ангел 

напада някои от тях - т. е. духът на прелюбодейство - за да може да нарани 

техните чувства с ужасни и силни изкушения и да измъчва духът им с 

нечестиви мисли и картини, които са ярко и видими във въображението. 

Тези неща понякога са по-мъчителни от самата смърт. 

2. В други случаи към това е добавен и дух на богохулство, който се скита 

наоколо и поставя на пътя на всички размишления на душата непоносими 

богохулства. Понякога те нападат въображението с такава сила, че душата 

почти ги изрича, което е голямо мъчение за нея. 

3. В други случаи на друг противен дух, който Исая нарича Spiritus 
vertiginis5 е позволено да ги мъчи, не за да паднат, но за да бъдат опитани. 

Този дух затъмнява чувствата им, изпълва ги с безбройни колебания и 

объркване и така ги обърква, че докато съдят те не са в състояние по 

никакъв начин да бъдат доволни от себе си нито пък могат да намерят 

някаква помощ чрез съвет или мисъл. Това е един от най-ужасните неща на 

тази нощ, много подобни на това, което се случва в нощта на духа. 

4. Като правило тези бури и изпитания са изпращани от Бога в нощта и 

очистването на чувствата на тези, които Той има за цел да въведе в другата 

нощ (макар че не всички достигат до нея), за да могат, след като са били 

смирени да се упражняват, да се подготвят и да приучат своите чувства и 

способности към единение с мъдростта, която ще им бъде дадена  в 

другата нощ. Понеже ако душата не бъде изпитана, научена и одобрена с 

изпитания и изкушения не е възможно да се възбуди нейното чувство за 

Мъдростта. Еремия добре свидетелствува за тази истина казвайки: 

„Наистина чух Ефрем да си оплаква участта, като казва: Наказал си ме и 

бях наказан като теле, неучено на хомот; върни ме и ще бъда върнат, 

                                                             
5 Отвратителен дух - виж Исая 19:14 



защото Ти си Господ, мой Бог" (Ер. 31:18).  А най-добрия начин да се 

смири един, който ще влезе в Мъдростта е чрез вътрешните изпитания, 

които ние тук описваме, понеже те са тези, които най-ефективно очистват 

чувствата от всички неща, които обичат и от утешенията, към които е 

привързан с естествена слабост. Така душата е истински смирявана и се 

подготвя за издигането, което й предстои. 

5. Колко време душата ще бъде държана в този пост и покаяние на 

чувствата не може да се каже със сигурност защото не всички я изпитват 

по еднакъв начин нито всички се сблъскват със същите изкушения. 

Понеже това се решава от Божията воля в съгласие с по-голямата или по-
малка степен на несъвършенство, която трябва да се очисти от всяка душа. 

По подобен начин в съответствие със степента на любов на единението, 

които Бог му се в видяло угодно да даде Той ще я смири с по-голяма или 

по-малка сила или за по-дълго или по-кратко време. Тези, които имат по-
голяма склонност и сила да понасят Той очиства с по-голяма интензивност 

и по-бързо. Тези, които са много слаби са държани за дълго време в тази 

нощ  и тях Той очиства по-нежно и с по-слаби изкушения. Обикновено Той 

също така освежава чувствата на тези хора, така че те да не паднат и едва 

след дълго време те достигат до чистотата на съвършенството в този 

живот, а някои от тях и никога не достигат до това. Такива хора не са нито 

в нощта нито извън нея. Защото макар да не напредват все пак, за да могат 

да продължат в смирение и себепознание, Бог ги оставя за определено 

време в тези изкушения и сухота. В друго време Той им помага с 

утешения, за да не би те да станат твърде слаби и да се върнат да търсят 

утешение в света. Други души, които са по-слаби, Самият Бог придружава, 

открива им се и след това се отдръпва малко по-надалеч, за да ги научи на 

Свята любов. 

6. Но душите, които преминават през това щастливо и високо място като 

правило не остават задълго в тези сухоти и изкушения независимо колко 

бързо ги води Бога. Време е тогава да започнем да говорим за втората нощ. 

 

 

 

 

 

 



КНИГА II 

ГЛАВА 1 

която започва да разглежда мрачната нощ на духа и казва кога започва 

тя 

Душата, която Бог води напред не е въвеждана от Неговото могъщество в 

нощта на духа веднага щом премине през сухотата и изпитанията на 

първото очистване и нощта на чувствата. Обикновено тя трябва да чака 

дълго време, дори години, след като е напуснала състоянието на 

начинаещите, за да достигне до състоянието на напредналите. В това второ 

състояние тя прилича на затворник, който е пуснат на свобода. Тя върви 

към Божите неща с много по-голяма свобода и задоволство на душата и с 

по-голямо изобилие и вътрешна наслада отколкото когато е била 

начинаеща и преди да влезе в споменатата нощ. Защото нейното 

въображение и способности не са вече оковани както по-рано от 

разсъждението и безпокойството на духа, а намира в духа си май-ясното и 

чудесно съзерцание и духовна наслада без помощта на разсъждението. Но 

понеже очистването на душата не е завършено (защото очистването на 

най-важната й част, тази на духа, която определя връзката между едната и 

другата част6 липсва, очистването на чувствата, колкото и успешно да е 

било все още не е окончателно и съвършено) тя все пак по необходимост 

от време на време изпитва сухоти, мрак и опасности, които понякога са 

много по-интензивни от тези в миналото понеже са знаци и глашатаи за 

идващата нощ на духа макар и да не са толкова продължителни колкото 

нощта, която идва. Защото след като е преминала през един или няколко 

периода от тази нощ и буря, душата скоро се връща в своята ведрост. По 

този начин Бог очиства някои души, които не могат да бъдат издигнати до 

толкова висока степен на любов колкото другите въвеждайки ги от време 

на време и за кратки периоди в тази нощ на духа, като спуска върху тях 

първо нощ и след това зора. Той прави това толкова често, че да могат да 

се изпълнят думите на Давид (Пс. 147:17). Но тези моменти на мрачно 

съзерцание никога да не са толкова силни колкото ужасната нощ на 

съзерцанието, която ние ще опишем и в която с определена цел Бог 

въвежда душата, за да може да я доведе до единство с Бога. 

2. Тази сладост и това вътрешно удоволствие, които описваме и които 

хората, които растат откриват и изпитват толкова лесно и толкова 

изобилно в своите духове са им давани в много по-голямо изобилие 

отколкото преди очистването на чувствата. Защото тъй като чувствата сега 

са по-чисти те по-лесно могат да почувстват удоволствията на духа по 

неговия начин. Но понеже все пак тази конкретна част на душата е слаба и 
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неспособна да изпитва силните неща на духа от това следва, че хората 

напреднали по причина на духовната връзка дадена на тяхната чувствена 

част понасят множество слабости и страдания на тялото и като следствие е 

слаба и духом. Мъдрецът казва: „Смъртното тяло притиска надолу 

душата“ (Премъдрост 9:15). Поради тази причина връзката на тези души 

не може да бъде много силна, много интензивна или много духовна както 

се изисква за единението с Бога по причина на слабостта и покварата на 

чувствената природа, която участва в нея. Оттук произлизат видения, 

екстази и разместване на костите, които винаги се случват когато връзката 

не е точно духовна – т. е. не е дадена единствено на духа, както е при 

хората, които са съвършени и са били очистени от втората нощ на духа. 

При тях виденията и мъченията на тялото не продължават повече понеже 

те се наслаждават на свобода на духа и техните чувства не нито замъглени 

нито увлечени. 

3. За да бъде разбрана необходимостта тези души да влязат в нощта  на 

духа тук ще посочим определени несъвършенства и опасности, които са 

присъщи на тези напреднали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 

която описва други несъвършенства свойствени за тези напреднали 

Тези напреднали притежават два вида несъвършенства: единия вид са 

присъщи, а другите са действителни. Присъщите несъвършенства са 

несъвършени навици и чувства, които продължават през цялото време в 

духа и са подобни на корени, които очистването на чувствата не е могло да 

изкорени. Разликата между единия и другия вид очистване е като 

разликата между корените и клоните или между премахването на прясното 

петно и това, което е старо и стои от много време. Понеже, както казахме, 

очистването на чувствате е единствено входа и началото на съзерцанието 

водещо до очистването на духа, който, както по подобен начин казахме, 

има за цел по-скоро да пригоди чувствата към духа отколкото да обедини 

духа с Бога. Но в духа все още остават петната на стария човек, макар че 

той не мисли така нито пък може да го разбере. Ако тези петна не бъдат 

премахнати със сапун и избелваща луга чрез очистването в тази нощ духът 

не би могъл да дойде до чистотата на единението с Бога. 

2. Тези души също така притежават hebetudo mentis7 и естествена грубост, 

която всеки човек приема чрез греха и чрез прилепването на духа към 

външните неща, поради която причина трябва да бъде осветлен, пречистен 

и отново избавен от чувствата и опасностите чрез тази нощ. Тези присъщи 

несъвършенства принадлежат на всички, които не са преминали отвъд 

състоянието на напреднали; както казваме те не могат да съществуват 

заедно със съвършеното състояние на единението в любовта. 

3. Ние не сме податливи на действителните несъвършенства по един и същ 

начин. Някои, чието духовно добро е толкова изкуствено и толкова готово 

да бъде повлияно от чувствата, изпадат в по-големи трудности и опасности 

като тези, които ние описахме в първата част. Тъй като намират толкова 

много и толкова изобилни духовни преживявания както в чувствата така и 

в духа откъдето те често виждат въображаеми и духовни видения (понеже 

всички тези неща както и други възхитителни чувства идват при много 

души в това състояние, чрез което дявола и собственото им въображение 

твърде често ги мамят) дявола е в състояние да даде такова удоволствие 

чрез впечатляването на душата предлагайки й споменатите видения и 

чувства. По този начин той лесно я очарова и заблуждава освен ако тя не 

се предаде на Бога и не се пази внимателно чрез вяра от всички видения и 

фалшиви пророчества, и се стреми да ги накара да мислят, че Бог и 

светиите говорят с тях и да вярват на собствените си фантазии.  В това 

състояние дявола също така обикновено ги изпълва с предубеждения и 

гордост, така че те стават суетни и надменни и биват въвлечени във 
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външни действия, които изглеждат свети като видения и други прояви. 

Така те стават дръзки пред Бога и губят святия страх, който е ключа и 

пазителя на всяка добродетел. В някои от тези души тези измами са 

толкова многобройни и имат такава склонност да се умножават, че те 

дотолкова се закоравяват, че е твърде съмнително дали такава душа ще се 

върне в чистия път на добродетелта и истинската духовност. Те падат в 

тази окаяност понеже докато напредват в пътя с твърде голямо доверие се 

предават на духовните чувства. 

4. Има още много неща, които могат да  се кажат за тези несъвършенства и 

как те са по-нелечими понеже такива души ги смятат за по-духовни от 

другите, но аз ще пропусна тази тема. Ще добавя единствено, за да покажа 

колко необходима за този, който върви напред, е нощта на духа, която е 

очистване, че никой от тези напреднали, независимо от това колко силно 

се труди, не е свободен в най-добрия случай от много от тези естествени 

чувства и несъвършени навици, очистването от които, ние казахме, е 

необходимо ако една душа иска да достигне до единение с Бога. 

5. Освен това (както вече казахме) понеже по-долната част от душата все 

още има дял в тези духовни общения те не могат да бъдат толкова силни, 

толкова интензивни и толкова чисти колкото е нужно за споменатото 

преди това единство. За да може да достигне до това единство душата 

трябва да влезе във втората нощ на духа където тя трябва напълно да 

съблече чувствата и духа от всички разбирания и от всяка наслада и да 

върви в мрак и чиста вяра, което е удачното и необходимо средство, чрез 

което душата достига до единение с Бога както казва и Осия: Ще те сгодя 

за Себе Си във вярност8 (Осия 2:20). 
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ГЛАВА 3 

обяснение за това, което следва 

Тези души сега са напреднали поради времето, което са прекарали 

хранейки чувствата си със сладки общения, така че тяхната чувствена част 

бивайки така привлечена и наслаждавайки се на духовните наслади, които 

идват до нея от духа, може да бъде обединена с духа и да стане едно с него. 

Тогава всички части, всяка по своя собствен начин, хранещи се с една и 

съща духовна храна и от едно и също блюдо като един човек с едно 

единствено намерение могат да бъдат обединени и да дойдат в съгласие и, 

така обединени, могат да бъдат подготвени за устояване в суровото и 

трудно очистване на духа, което ги очиства. В това очистване тези две 

части на душата, духовната и чувствената, трябва да бъдат напълно 

очистени понеже едната никога не е напълно очистена без другата и 

очистването на чувствата става пълно едва след като се е осъществило това 

на духа. Поради тази причина нощта, която ние наричаме нощ на чувствата 

може и трябва да бъде виждана по-скоро като един вид връзка и 

ограничение на желанията отколкото като очистване. Причината е, че 

всички несъвършенства и безредици на чувствената част водят своето 

начало от духа откъдето произлизат всички навици, както добри така и 

лоши, и по този начин докато те не бъдат очистени, бунтовете и покварата 

на чувствата не могат да бъде изцяло премахнати. 

2. В нощта, която следва и двете части на душата са очиствани заедно и за 

тази цел за нея е било добре да премине през усъвършенстването на 

първата нощ и през периода на спокойствие, който я следва, за да могат 

чувствата да бъдат обединени с духа и двете да бъдат очистени и така да 

станат устойчиви. Защото за едно толкова силно и сурово очистване е 

необходима голяма здравина понеже ако слабостта на по-ниската част не 

бъде преди това поправена и Бог не й придаде здравина посредством 

сладката и приятна връзка, на която преди това душата се е наслаждавала с 

Него нейната природа няма да има силата или склонността да я издържи. 

3. Понеже тези напреднали са все още на много ниско  ниво на развитие и 

следват своята природа във връзката си с Бога понеже златото на нейния 

дух не е още пречистено те все още мислят за Бога като малки деца, 

говорят за Бога като малки деца и чувстват и преживяват Бога като малки 

деца както казва Павел (1 Кор. 13:11) защото те не са достигнали до 

съвършенството, което е единението на душата с Бога. В състоянието на 

единение те като зрели хора ще изработят велики неща в душата с Бога и 

тогава техните дела и способности ще бъдат по-скоро Божествени 

отколкото човешки както ще бъде казано по-късно. За тази цел на Бога е 

угодно да ги съблече от този стар човек и да ги облече в новия човек, 



който е създаден по образа на Бога както казва апостола (Еф. 4:24) в 

обновяването на чувствата. Той съблича техните умения и чувства, както 

духовни така и чувствени, както вътрешни така и външни, оставяйки 

разбирането помрачено, волята суха, паметта празна и чувствата в голяма 

агония, горчивина и ограниченост отнемайки на душата удоволствието и 

духовните благословения, които тя преди това е имала, за да направи от 

това лишение един от принципите, които са нужни на духа, така че те да 

могат да бъде обединени с духовната форма на духа, която е единението в 

любовта. Всичко това Господ изработва в душата посредством чисто и 

мрачно съзерцание както душата обяснява в първата станца. Това, макар че 

първоначално го интерпретирахме по отношение на първата нощ на 

чувствата е преживявано от душата най-вече във втората нощ на духа 

понеже тя е основната част на очистване на душата. Всичко това ние ще 

опишем и ще изложим отново в този смисъл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 4 

Представя първата станца на споменатото изложение.  

Във тъмна нощ потайно, обхваната от обич и желания, о щастие 

случайно, излязох невидяна, додето спеше къщата смълчана. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Обяснявайки тази станца по отношение на очистването, съзерцанието, 

откъсването или бедността на духа, които тук са почти едно и също нещо, 

ние можем да я разгледаме и да представим душата като говореща по 

следния начин: В бедност, без защита и подкрепа във всички разбирането 

на моята душа – т. е. в тъмнината на моето разбиране и в ограниченията на 

волята ми, в утеснение и мъчение по отношение на паметта оставайки в 

тъмнина и ходейки с чиста вяра, което е мрачна нощ по отношение на 

споменатите естествени способности, с воля докосната от скръб и 

страдание и копнееща за Божията любов  – аз се отделям от себе си – т. е. 

от моя по-нисък начин на разбиране, от по-слабата любов и от моя 

нещастен и ограничен начин на опитност с Бога без да бъда ограничаван от 

чувствеността или дявола. 

2. За мен е голямо щастие и добър шанс когато моите способностите биват 

съвършено унищожени и успокоени заедно със страстите, желанията и 

чувствата на моята душа, с които аз съм опитвал и преживявал Бога по 

един по-низък начин. Така аз вървя напред от моите човешки действия  
към действията на Бога. Това означава да кажем, че моето разбиране 

излиза извън себе си обръщайки се от човешкото и естественото към 

Божието. Защото когато то е обединено с Бога посредством това очистване 

неговото разбиране не идва повече от естествената светлина и сила, но 

чрез Божията мъдрост, с която то се обединява и моята воля излиза извън 

себе си ставайки Божия. Понеже бивайки обединена с Божията любов тя не 

обича повече с естествената си сила по един по-нисък начин, но със сила и 

чистота дадени от Светия Дух и по този начин волята, която сега е близо 

до Бога не действа по човешки. По подобен начин и паметта бива 

променена във вечно схващане на слава. Накрая, посредством тази нощ и 

очистването на стария човек, всички енергии и чувства на душата са 

изцяло обновени според Божията воля, така че да са угодни на Бога. 

Следващата линия е: 

Във тъмна нощ 

 



ГЛАВА 5 

Поставя първата линия и започва да обяснява как това съзерцание на 

мрачната нощ е не само нощ на духа, но също така и тъга и мъчение 

Тази мрачна нощ е едно навлизане на Бога в душата, което я очиства от 

нейното незнание и несъвършенства, свойствени, естествени и духовни 

чрез съзерцателно вдъхнато съзерцание или мистическо богословие. Така 

Бог сигурно учи душата и я наставлява в съвършенството на любовта без 

тя да прави каквото и да е или да разбира по какъв начин това е вдъхнато 

съзерцание. Поради Своята любеща мъдрост Бог действа мощно в душата 

защото като я очиства и осветява Той я подготвя за единение в любовта с 

Бога. Мъдростта, която очиства и осветлява душата е същата тази любеща 

мъдрост, която очиства и осветлява и благословените духове. 

2. Но възниква въпросът: Защо Божествената светлина (която както 

казваме осветлява и очиства душата от нейното невежество) тук извиква в 

душата една мрачна нощ? Отговорът е, че поради две причини 

Божествената мъдрост е не само мрак и тъмнина за душата, но по подобен 

начин и утеснение и мъчение. Първата е височината на Божията мъдрост, 

която превъзхожда способностите на душата и по този начин е мрак за нея. 

Втората е нейната поквара и нечистота, поради което тя е болезнена, 

мъчителна и мрачна за нея. 

3. За да докажем първото ние трябва да вземем в предвид едно основно 

учение на философа, което казва, че колкото по-ясни и явни в себе си са 

Божите неща толкова по-мрачни и по-скрити са те за душата в нейното 

естествено състояние; точно както колкото по-ясна е светлината, толкова 

повече тя заслепява зеницата на бухала и колкото по-директно гледаме към 

слънцето толкова по-голямо е заслепението, което то причинява на нашите 

естествени способности потискайки ги чрез собствената им слабост. По 

същия начин когато Божествената мъдрост на съзерцанието нападне 

душата, която все още не е напълно осветлена тя й причинява духовен 

мрак; защото тя не само я преодолява, но по подобен начин я залива и 

помрачава действието на естествения интелект. Поради тази причина св. 

Дионисий и други мистични богослови наричат това вдъхнато съзерцание 

един лъч тъмнина – т. е. понеже душата не е напълно очистена и осветлена 

– понеже естествената сила на интелекта е превъзхождана и победена от 

по-силната свръхестествената светлина. Поради тази причина Давид казва: 

„Облак и мрак са около Него (Пс. 97:2).“ Не че това е действително така, 

но така изглежда за слабото ни разбиране, което е ослепено и затъмнено от 

една толкова силна светлина, до която то не може да се приближи. Поради 

тази причина същия Давид казва: „От святкането пред Него преминаха 

облаците” (Пс. 18:12) – т.е. между Бога и нашето разбиране. И това е така 



понеже когато Бог изпраща извън Себе Си този осветляващ лъч на 

Неговата тайна мъдрост Той  напълно помрачава разбирането на душата, 

която все още не е променена. 

4. Ясно е, че това мрачно съзерцание в началото е болезнено за душата. 

Понеже то носи в себе си множество съвършенства и те са твърде добри, а 

душата, която ги приема не е била очистена има много несъвършенства, 

които по подобен начин са твърде лоши оттук следва, че тъй като две 

противоположности не могат да съжителствуват в един обект – т. е. в 

душата – по необходимост трябва да има болка и страдание понеже в този 

обект двете противоположности воюват една срещу друга с цел 

очистването на несъвършенствата на душата, която трябва да премине през 

това съзерцание. Това ние ще докажем по следния начин. 

5. На първо място понеже светлината и мъдростта на това съзерцание е 

най-светла и чиста и душата, която е нападната е мрачна и нечиста то 

следва, че душата понася голяма болка когато я приема в себе си точно 

както ярката светлина причинява болка на очите, които са болни и 

нечисти. Когато душата е нападната от тази Божествена светлина болката 

от нейната нечистота е огромна защото тя се чувства толкова нечиста и 

нещастна, че вярва, че Бог е срещу нея и че се е опълчила против Бога. 

Това й причинява мъка и болка понеже вярва, че Бог я е отхвърлил. Това 

било едно от най-големите изпитания, през които преминал Йов когато Бог 

му изпратил неговата опитност и той казва: „Ако съм съгрешил, какво 

причинявам с това на Теб, о Наблюдателю на хората? Защо Си ме 

поставил за Свой прицел, така че дотегнах на себе си?” (Йов 7:20). 
Посредством тази чиста светлина душата вижда по-ясно своята нечистота 

(макар и смъртно) и знае по-ясно, че е недостойна за Бога или за някое 

творение. И това, което й причинява най-голяма болка е мисълта, че 

никога няма да бъде достойна и че добрите неща са свършили за нея. Това 

е резултат от пълно потапяне на нейния дух в познанието и осъзнаването 

на нейните злини и окаяност; понеже сега Божествената мрачна светлина 

ги открива всички пред очите й, така че ясно да може да види как 

собствената й сила никога не може да постигне нещо друго. В този смисъл 

ние можем да разберем този пасаж от Давид който казва: „Когато с 

изобличения наказваш човека за беззаконието му, Ти разваляш като молец 

красотата му. Наистина всеки човек е само лъх” (Пс. 39:11). 

6. Втория начин, по който душата понася болка е по причина на нейната  
естествена, морална и духовна слабост. Защото когато Божието съзерцание 

нападне душата, за да я направи по-силна и да я подчини тя,  поради своята 

слабост, страда толкова, че почти губи съзнание. Това е особено вярно за 

определени моменти когато е нападната с по-голяма сила понеже 

чувствата и духът й като че ли са притиснати от някаква огромна и мрачна 



тежест и са в такава голяма болка и агония, че душата пожелава смъртта. 

Това е било изпитано от пророк Йов когато той казва: „Дали с голяма сила 

щеше да се препира с мене? Не! но щеше да тури в мене сила..” (Йов 23:6) 

7. Под силата на това подтисничество и тежест душата чувства, че в нея 

няма никакво благоволение и смята, и то с право, че дори там където желае 

да намери някаква помощ тя е напълно изчезнала и че никой не се 

съжалява над нея. Поради тази причина Йов казва: „Смилете се над мене, 

смилете се над мене, вие, приятели мои! Защото ръката Божия се допря 

до мене” (Йов 19:21). За голямо учудване и съжаление е, че слабостта и 

нечистотата на душата са толкова големи, че макар Божията ръка да е 

толкова лека и нежна, на душата й се струва, че тя е тежка и обърната 

срещу нея (Йов 8:20), макар че тя не е върху нея нито пък е тежка, но 

единствено я докосва и то милостиво, понеже Той прави това от 

благоволение към душата, а не за да я наказва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 6 

за други видове болки, които душата претърпява в тази нощ 

Третия вид страдание и болка, което душата понася в това състояние 

произлиза от факта, че тук се срещат две други противоположности т. е. 

Божието и човешкото. Божието е прогресивното съзерцание, а човешкото е 

обекта – т. е. душата. Божието напада душата, за да я обнови и така да я 

направи Божествена и събличайки я от естествените любови и 

привързаности на стария човек, с които тя е много тясно свързана и като 

унищожава и погубва нейната духовна същност я води в дълбок и пълен 

мрак. Като резултат от това на душата й се струва, че умира и е ужасена в 

едно състояние подобно на жестока духовна смърт. Тя като че ли е била 

отвлечена от звяр и в корема му търпи такова страдание каквото е било 

изтърпяно от Йона в корема на морското чудовище (Йоан 2:1) понеже тя 

трябва да остане в тази гробница на мрачната нощ до духовното 

възкресение, на което се надява. 

2. Едно описание на това страдание и болка, макар че то всъщност 

превъзхожда всяко описание, е дадено на Давид когато той казва: 

„Примките на смъртта ме обвиха, болките на преизподнята ме стигнаха. 

В страданието си извиках.“ Но това, което нещастната душа чувства най-
вече в своето нещастно състояние е едно ясно усещане, че, както тя мисли, 

Бог я е изоставил и отвратен от нея я е захвърлил в тъмнина. Това е тежка 

и страшна тъга – да вярва, че Бог я е изоставил. Такава тъга е чувствал и 

Давид в подобна ситуация, казвайки: „Спуснал си ме в най-дълбокия ров, в 

тъмни места, в бездните. Натегна на мене Твоят гняв и с всичките Си 

вълни Ти си ме притиснал..” (Пс. 88:6-7) Защото когато очистващото 

съзерцание е най-сурово, душата усеща много силно сянката и примките 

на смъртта и болките на ада чувствайки, че е без Бога и е наказвана, 

отхвърлена и недостойна за Него както и че Той й е гневен. Душата 

преживява всичко това в описаното състояние – и дори повече, защото 

вярва, че то ще продължи завинаги. 

3. Тя също така чувства, че всяко създание я е забравило и че е презирана 

от тях особено от своите приятели. Поради тази причина Давид 

продължава казвайки: „Отдалечил си от мене познатите ми; направил си 

ме гнусен за тях; затворен съм и не мога да изляза” (Пс. 88:8). За това 

свидетелствува и Йона като един, който е изпитал същото в корема на 

чудовището както телесно така и духовно. „Аз казах: Отхвърлен съм 

отпред очите Ти; но отново ще погледна към светия Твой храм. Водите 

ме обкръжиха дори до душа, бездната ме обгърна, морският бурен се 

обви около главата ми. Слязох до дъното на планините; земните лостове 

ме затвориха завинаги; но пак Ти, Господи, Боже мой, си избавил живота 



ми от рова Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа и 

молитвата ми влезе при Тебе в светия Ти храм” (Йона 2:4-7). Под лостове 

тук се имат в предвид несъвършенствата на душата, която по този начин е 

възпрепятствана да се наслаждава на възхитителното съзерцание. 

4. Четвъртия вид болка е причинен на душата от друго превъзходство на 

това мрачно съзерцание, което е неговото всемогъщество и величие, от 

което в душата възниква съзнание за крайностите, които са в нея  – т. е. 

тези на най-дълбока бедност и греховност. Това е една от най-големите 

болки, които тя понася в това очистване. Понеже тя чувства в себе си една 

цялостна празнота и лишеност от три вида добро, които са предназначени 

да й носят наслада –  временното, естественото и духовното – и намира 

себе си поставена сред една враждебна страна т.е. сред нещастията на 

несъвършенството, сухотата и празнотата на схващането, на способностите 

и духът й се намира в тъмнина. Тъй като тук Бог очиства душата според 

субстанцията на нейните чувства и дух и според вътрешните и външните 

способности душата трябва да бъде ограничена във всичките си части и 

доведена до едно състояние на празнота, бедност и изоставеност и трябва 

да бъде изоставена, суха и празна в тъмнината. Така чувствената част е 

очистена в сухотата, способностите са очистени в празнотата на техните 

усещания и духът е очистен в плътния мрак. 

5. Всичко това Бог дава посредством мрачното съзерцание където душата 

не само страда от тази празнота и временно премахване на тези естествени 

усещания, което е най-силното страдание (като че ли човек му не може да 

диша), но така Той очиства душата унищожавайки, изпразвайки или 

поглъщайки (така както огъня поглъща шлака или ръждата от метала) 

всички чувства и несъвършени навици, които тя е развивала през целия си 

живот. Понеже те са дълбоко вкоренени в субстанцията на душата тя 

трябва да понесе и много други големи трудности и вътрешни мъчения 

освен споменатите бедност и празнота, както естествени така и духовни, 

така че да може да се изпълни текста от Езекиил, който казва: „Натрупай 

дървата, сгорещете огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека 

костите изгорят” (Езек. 24:10). Под това се разбира болката, която се 

понася в празнотата и бедността на природата на душата както в чувствата 

така и в духа. И в съгласие с това той казва: „Тогава сложи котела празен 

на въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се стопи в него 

нечистотата му, за да се изгори ръждата му” (Езек. 24:11). Тук е 

описано голямото страдание, което понася душата при очистването в огъня 

на това съзерцание понеже тук пророка казва, че за да може ръждата на 

чувствата, които са в душата, да бъде очистена и унищожена е необходимо 

по определен начин самата душа да бъде унищожена понеже тези страсти 

и несъвършенства са станали част от нея. 



6. Понеже душата е пречиствана в тази пещ като злато, както казва 

Мъдреца (Премъдрост 3:6), тя съзнава своето пълно унищожение както и 

ужасяващата нищета, в която е изпаднала близо до своя край, което може 

да се види от това, което Давид казва за себе си по отношение със следните 

думи: „Избави ме, Боже; защото водите стигнаха до душата ми. 

Потъвам в дълбока тиня, където няма твърдо място да стъпя; стигнах в 

дълбоки води, където потопът ме покрива; изнемогвам от викане; 

гърлото ми е изсъхнало; очите ми чезнат, докато чакам моя Бог” (Пс. 

69:1-3). Тук Бог много смирява душата, за да може след това много да я 

въздигне. Когато тези чувства се появят в душата те трябва бързо да бъдат 

успокоени иначе тя би умряла за много кратко време. Тя изпитва тяхната 

голяма интензивност само за кратко време. Все пак за известно време те са 

толкова силни, че на душата й се струва, че  вижда ада и преизподнята 

отворени. Те са толкова силни, че тя слиза жива в ада бивайки очиствана 

на земята по същия начин както там понеже именно там трябва да бъде 

завършено очистването. И така душата, която преминава през това или 

въобще не влиза в това място9 или престоява там, но за много кратко време 

понеже един час в чистилището тук е по-полезен от много часове там. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
9 Т.е. в чистилището 



ГЛАВА 7 

продължава да говори за същото и разглежда други утеснения и 

ограничения на волята 

Страданията и ограниченията на волята сега са твърде големи и от такъв 

вид, че понякога пронизват душата като изненадващо й припомнят 

злините, който търпи и я нападат с несигурност, че ще намери лек за тях. 

Към това е добавен и спомена за отминалото време на благополучие. 

Понеже като правило душите, които влизат в тази нощ са имали много 

утешения от Бога и са Му служили по много начини факта, че това щастие 

им е отнето и те са неспособни да влязат в него им носи голяма скръб. Йов, 

който преживял това го описва със следните думи: „Бях в охолност, но Той 

ме разкъса, дори ме хвана за врата и ме строши, и ме постави за Свой 

прицел.  Стрелците Му ме обиколиха; пронизва бъбреците ми и не щади; 
излива жлъчката ми на земята.  Съсипва ме с удар върху удар; спуска се 

върху мене като исполин. Вретище съших върху кожата си и окалях рога 

си в пръстта, лицето ми подпухна от плач и мрачна сянка има върху 

клепачите ми” (Йов 16:12-16). 

2. Толкова многобройни и толкова тежки са скърбите на тази нощ и 

толкова много текстове от Писанията бихме могли да приведем, че не биха 

ни стигнали времето и силата да пишем за всички тях понеже всичко, 

което може да се каже със сигурност е по-малко от истината. От текста, 

който вече приведохме може да се добие някаква идея за тях. И за да мога 

донякъде да покажа в тази линия по-близко и по-пълно какво причинява на 

душата тази нощ аз ще кажа това, което Еремия чувствал и което изказва и 

повтаря с толкова много думи по следния начин: „Аз съм човекът, който 

видях скръб от тоягата на Неговия гняв. Той ме е водил и завел в 

тъмнина, а не в светлина Навярно против мен обръща повторно ръката 

Си всеки ден. Застари плътта и кожата ми; строши костите ми. 

Издигна против мен укрепления; и ме окръжи с горест и труд.  Сложи ме 

да седна в тъмнина като отдавна умрелите. Обгради ме и не мога да 

изляза; отегчи веригите ми. Още и когато викам и ридая, Той отблъсва 

молитвата ми. Огради с дялани камъни пътищата ми; изкриви пътеките 

ми. Стана за мене като мечка в засада, като лъв в скришни места. Отби 

настрана пътищата ми и ме разкъса; направи ме пуст. Опъна лъка Си и 

ме постави като прицел на стрела, заби в бъбреците ми стрелите на 

колчана Си. Станах за присмех на целия си народ и за песен на тях цял 

ден.  Насити ме с горчивини; опи ме с пелин. При това счупи зъбите ми с 

камъчета; покри ме с пепел. Отблъснал си душата ми далеч от мира; 

забравих благоденствието. И казах: Погина увереността ми и 

надеждата ми като отдалечена от Господа. Помни скръбта ми и 



изгонването ми, пелина и жлъчката. Душата ми, като ги помни 

непрестанно, се е смирила дълбоко” (Плач 3:1-20). 

3. Във всичките си болки Еремия най-ярко описва страданието на душата в 

тази духовна нощ и очистване. Наистина, душата, която Бог поставя в тази 

яростна и ужасна нощ заслужава голямо съжаление. Понеже макар тя да 

изпитва твърде много щастие по причина на големите благословения, 

които трябва да произлязат в резултат на това когато, както казва Йов, Бог 

излее големи благословения в душата стояща в тъмнина и я извади на 

светло от сянката на смъртта (Йов 12:20) и както казва Давид Неговата 

светлина е подобна на Неговия мрак (Пс. 139:12) все пак въпреки това, 

душата понася ужасно страдание поради голямата несигурност относно 

своето изцеление. Защото като не вярва, както казва тук този пророк, че 

това зло някога ще свърши тя мисли, както също така казва Давид, че Бог я 

е поставил в мрачно място подобно на мястото на мъртвите и поради тази 

причина наказва духа й и измъчва сърцето й (Пс. 143:3). Освен всичко това 

(самотата и изоставеността причинена от тази мрачна нощ) тя също така 

изпитва голяма болка и тъга, поради факта, че не намира утеха или помощ 

в никое наставление нито в някой учител. Защото макар в много 

отношения нейния водач да може да й покаже добра причина за 

успокоение поради благословенията, които продължават в тези болки тя не 

е в състояние да му повярва. Понеже тя е толкова погълната и потопена в 

осъзнаването на тези злини, чрез които вижда собственото си нещастие 

толкова ясно, че мисли, че нейния водач не взема под внимание това, което 

тя вижда и чувства и говори по този начин понеже не я разбира. И така 

вместо утешение тя по-скоро страда повече понеже смята, че съвета на 

нейния водач не носи лек за нейните страдания. Всъщност това е точно 

така. Понеже докато Господ не я очисти напълно по начина, по който 

желае никакво средство или лек не са от полза за нея и няма да облекчат 

страданието й. Освен това в този случай душата е безсилна подобно на 

човек хвърлен в мрачна тъмница с вързани ръце и крака, който не е в 

състояние нито да се движи нито да вижда нито да почувства някаква 

надежда нито отгоре нито отдолу докато душата му не бъде смирена, 

смекчена и очистена и не порасне толкова силна и чиста, че да стане едно с 

Божия Дух според степента на единението в любовта каквато Неговата 

милост Му се види угодно да й даде пропорционално на суровостта и 

продължителността на нейното очистване. 

4. Но това трае няколко години без значение колко е сурово понеже в 

процеса на очистването има интервали на облекчение, които Бога дава и 

когато това мрачно съзерцания престава да напада душата под формата и 

начина на очистване, а идва като просветление и с любов при душата. В 

тези моменти тя се чувства като човек, който излиза от тъмница и затвор и 

е пуснат на свобода. Тя преживява голяма сладост на мир и любещо 



общение с Бога. За душата това е знак за здраве, изработено в нея от 

споменатото очистване и от предвкусване на изобилието, за което тя се 

надява. Обикновено това усещане е толкова голямо, че душата вярва, че 

нейните изпитания най-после са приключили. Духовните неща в душата, 

когато са най-чисто духовни имат това свойство, че ако до нея дойдат 

изкушения тя вярва, че никога няма да свършат, както беше казано в 

приведения текст, и ако дойде духовно благословение душата по същия 

начин вярва, че трудностите й са приключили и че никога няма да й 

липсват благословения. Така е било с Давид, както той свидетелствува със 

следните думи: „В благополучието си казах: няма да се поклатя до века“ 
(Пс. 29:7). 

5. Това се случва понеже ако духа притежава едното от две 

противоположни неща това прави невъзможно притежаването и 

осъзнаването на другото противоположно нещо. Но това не е така с 

чувствената част на душата понеже нейното схващане е слабо. Но тъй като 

душата все още не е напълно очистена от чувствата, които е приела от по-
долната част и не е променена толкова колкото е духът тя може да бъде 

поведена към други чувства дотолкова доколкото те я поклащат. По този 

начин, както виждаме, Давид бил поклатен и изпитал множество беди и 

трудности, макар че във времето на своето изобилие смятал, че няма 

никога няма да се поклати. Точно така е и с душата в нейното положение, 

когато тя се наслаждава на изобилието духовни благословения и бивайки 

неспособна да види корена на несъвършенствата и нечистотата, които все 

още са в нея смята, че всичките й изпитания са приключили. 

6. Все пак подобни мисли рядко идват на душата защото макар духовното 

очистване да е прекратено за момента сладкото общение много рядко е 

толкова изобилно, че да прекъсне в душата корена, който остава скрит по 

такъв начин, че тя да престане да чувства, че в нея има нещо, което й 

липсва или нещо, което все още трябва да направи. Поради това тя не е в 

състояние напълно да се наслаждава на тази почивка, но се чувства като че 

ли един от нейните врагове е в нея и макар че враговете й всъщност са 

смълчани и заспали тя се страхува, че той отново ще се надигне и ще я 

нападне. И именно това се случва, понеже когато душата е най-сигурна и 

най-малко нащрек тя е повлечена надолу и отново е потопена в нова и по-
лоша степен на страдание, което е по-сурово, по-мрачно и по тежко от  
предишното. Това ново страдание ще продължи дълго време, вероятно по-
дълго от първото, и душата отново започва да вярва, че всички нейни 

благословения са отминали завинаги. Макар по време на първото си 

изпитание на нея да й се е струвало, че не е в състояние да понесе повече 

изпитания и все пак, след като изпитанието е преминало тя се е 

наслаждавала на огромни благословения тази опитност не е била 

достатъчна, за да отнеме от нея вярата през втората степен на изпитание, 



че сега всичко е изгубено и че никога няма да бъде отново щастлива както 

е била в миналото. Защото, както казах, това убеждение, в което душата 

толкова твърдо вярва, е породено в нея от правилното разбиране на духа, 

което унищожава в него всичко е противно. 

7. Това е причината, поради която тези, които лежат в чистилището се 

страхуват, че никога няма да излязат оттам и че мъчението им няма да 

свърши. Защото макар те да имат свидетелството на трите богословски 

добродетели – вяра, надежда и любов – настоящото им осъзнаване за 

техните страдания и за отделянето им от Бога не им позволява да се 
наслаждават на благословенията и утешенията на тези добродетели.  
Защото макар те да осъзнават, че имат голяма любов към Бога това не е 

никакво утешение за тях тъй като не могат да мислят, че Бог ги обича или 

че те са достойни Той да направи това. По-скоро виждайки, че са лишени 

от това и оставени на собствените си окаяност те смятат, че в самите тях 

има достатъчно основания напълно справедливо да бъдат изоставени и 

отхвърлени от Бога завинаги. И така, макар душата в това очистване да 

съзнава, че има голяма любов към Бога и би дала хиляда живота за Него 

(което е истина защото в тези изпитания тези души много искрено обичат 

Бога) все пак това не й носи утешение, но по-скоро по-големи страдания. 

Защото тя Го обича толкова много, че не се интересува от нищо друго. 

Когато вижда, че е толкова окаяна тя не е в състояние да повярва, че Бог я 

обича нито пък, че има или някога ще има причина Той да направи това, но 

по-скоро, че има основание да бъде завинаги отхвърлена не само от Него, 

но и от всички създания. Така тя скърби и вижда в себе си причината 

заслужаваща да бъде отхвърлена от Този към Когото тя храни толкова 

силна любов и желание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 8 

За други болки, които засягат душата в това състояние 

Но има и други неща, които натъжават и твърде много потискат  душата: –  
Когато тази мрачна нощ спъва нейните способности и чувства тя не е 

способна да издигне чувствата или умът си към Бога, нито може да Му се 

моли мислейки за себе си както Еремия, че Бог е поставил пред нея облак, 

през който  молитвата й не може да премине (Плач 3:44). Защото той има 

предвид именно това в пасажа „Покрил си се с облак, за да не премине 

молитвата ни (Плач 3:9). И ако понякога се моли тя го прави с такава 

липса на сила и наслада, че смята, че Бог нито я чува нито я слуша. Същия 

пророк казва нещо подобно в същия пасаж: „Огради с дялани камъни 

пътищата ми; изкриви пътеките ми (Плач 3:9). Всъщност това не е време 

душата да говори с Бога. По-скоро тя трябва да напълни устата си с пясък, 

както казва Еремия, така че до нея случайно да може да достигне някоя 

настояща надежда (Плач 3:28) и тя да бъде в състояние да понесе своето 

очистване с търпение. Бог работи пасивно в душата, поради което тя не е в 

състояние да направи нищо. Оттук тя нито може да се моли нито да 

внимава когато се намира пред Бога, много по-малко да се предаде на 

други временни занимания. Не само това, но тя е толкова разсеяна и 

забравлива, че често минава известно време без да знае какво е правила 

или мислила или какво прави или ще прави нито пък внимава макар да 

желае да направи това относно нещо, която се занимава. 

2. Понеже тук не само разбирането бива пречиствано от нейната светлина, 

и волята от нейните чувства, но също така и паметта е очиствана от 

размишление и знание добре е тя също по подобен начин да бъде 

унищожена по отношение на всички тези неща така както Давид казва за 

себе си, за да може очистването да бъде извършено пълно: „Дотолкова бях 

обезумял и не разбирах! Бях като скот пред Теб” (Пс. 73:22). Тези 

пропуски и забравяне на паметта са причинени от вътрешното 

припомняне, поради което това съзерцание обхваща душата. Защото, за да 

може душата да бъде приготвена от Бога и калена с нейните способности 

за Божественото единение на любовта за нея е добре първо да бъде 

погълната заедно с всичките й способности в тази Божествена и мрачна 

духовна светлина на съзерцанието и така да бъде отделна от всички 

чувства и схващания на създанията. Продължителността на това 

обикновено съответства на нейната интензивност. И така колкото по-
проста и по-чиста е тази Божествена светлина в нейното нападение срещу 

душата толкова повече тя я помрачава, изпразва я и я унищожава според 

нейните специфични разбирания и чувства както по отношение на горните 

така и на долните неща. И по подобен начин колкото по-малко проста и 

чиста е тя в своето нападение толкова по-малко лишения тя причинява и е 



по-малко мрачна. На някого може да му се стори невероятно, че колкото 

по-ярка и чиста е свръхестествената Божествена светлина толкова повече 

тя помрачава душата и колкото по-малко ясна и чиста е толкова по-малко 

помрачава душата. Все пак това лесно може да бъде разбрано ако 

разгледаме това, което вече доказахме чрез мисълта на философа – т.е. че 

колкото по-ярки и силни са свръхестествените неща толкова по-мрачни са 

те за нашето разбиране. 

3. За да бъде разбрано това по-ясно ние ще предложим едно сравнение 

свързано с обикновената естествена светлина. Ние забелязваме, че един 

слънчев лъч, който преминава през прозореца е по-малко видим в 

зависимост от това колко е по-чист и освободен от прах и колкото повече 

такива прашинки има във въздуха толкова по-ясна е светлината за окото. 

Причината за това не е понеже виждаме самата светлина; светлината е 

единствено средството, чрез което другите неща, които тя докосва, са 

виждани и така тя също става видима отразявайки се в тях. В противен 

случай нито те нито тя биха били видими. Така ако слънчев лъч влезе през 

прозореца на една стая и премине през друга от отсрещната страна, и ако 

прекосявайки стаята  не срещне нищо по пътя си или пък във въздуха няма 

прашинки, които тя да докосне в стаята няма да има повече светлина 

отколкото преди нито пък слънчевия лъч би станал видим. На практика ако 

ние обмислим това по-внимателно там където е лъча има повече тъмнина 

понеже той поглъща и замъглява всяка друга светлина и все пак, както 

казахме, сам остава невидим, ако няма видими обекти, които може да 

докосне. 

4. Точно това прави и Божествения лъч на съзерцание в душата. Нападайки 

я със своята Божествена светлина той превишава естествената сила на 

душата и по този начин я помрачава и лишава от всички естествени 

чувства и схващания, които тя е имала преди посредством естествената 

светлина. Така тя остава не само помрачена, но по подобен начин и празна, 

що се отнася до нейните способности и схващания както естествени така и 

духовни. И така оставяйки я празна в мрака тя я очиства и я осветлява с 

Божествена духовна светлина, така както ние казахме за тази светлина, 

която макар да се намира в средата на стаята все пак ако е чиста и не 

срещне нищо по пътя си не е видима. Все пак по отношение на духовната 

светлина, от която душата е нападната когато има нещо, което да докосне  
– т. е. когато нещо духовно представи себе си, за да бъде разбрано, колкото 

и малка прашинка да е то и независимо дали на съвършенство или на 

несъвършенство или независимо дали е погрешно мнение или държана 

истина – тогава то е виждано и разбирано много повече отколкото преди, 

когато се е намирало в мрак. Точно по същия начин тя различава 

духовната светлина, която притежава, за да може бързо да различи 

несъвършенствата, които тя й показва. Дори когато лъча, за който ние 



говорим в стаята е мрачен и сам по себе си не е видим ако някой постави 

ръка или нещо друго на пътя му ръката става видима и това, което не се е 

виждало по нея бива изложено на показ. 

5. Следователно, понеже духовната светлина е толкова проста, чиста и 

обща и не е свойствена или ограничавана от някое конкретно нещо, което 

може да бъде разбрано както естествено така и духовно (понеже по 

отношение на всички тези схващания способностите на душата са празни и 

унищожени) следва, че с голямо разбиране и готовност душата различава и 

прониква във всяко нещо, което й предоставя себе си без значение дали то 

идва отгоре или отдолу, което кара апостола да каже: „на нас Бог откри 

това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите 

дълбочини” (1 Кор. 2:10). Защото под тази обща и проста мъдрост е 

разбирано това, което Светия Дух казва чрез Мъдреца, а именно: че тя 

достига всичко, което желае чрез своята чистота (Премъдрост 7:24). т. е. 

понеже тя не е ограничавана до някой конкретен обект на интелекта или 

чувствата. И характера на духа, който е очистван и унищожаван по 

отношение на всички конкретни чувства и обекти на разбирането е такъв, 

че в това състояние не намира удоволствие в нищо и не разбира нищо 

конкретно, но потъва в своята празнота, мрак и замъгленост и е изцяло 

подготвен да прегърне всичко до края, за да могат да се изпълнят следните 

думи на св. Павел: Nihil habentes, et omnia possidentes (2 Кор. 4:10). Защото 

такава бедност на духа заслужава такова щастие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 9 

Как, макар, че тази мрачна нощ помрачава духа това на свой ред го 

просветлява 

Трябва да кажем, че макар тази щастлива нощ да помрачава духа тя прави 

това единствено, за да донесе светлина. И макар да го смирява и да го 

прави нещастен тя прави това само, за да го издигне; носи му бедност и го 

лишава от всички естествени чувства и привързаности единствено, за да му 

даде възможност да продължи напред и така да донесе плод и опитност във 

всички неща, както горни така и долни, като при това във всички тях 

запази своята неограничена свобода на духа. Защото точно както 

елементите, за да могат да участват във всички природни същности и 

компоненти, не трябва да имат конкретен цвят, мирис или вкус, така че да 

бъдат в състояние да се комбинират с всеки цвят мирис или вкус така и 

духът трябва да бъде прост, чист и отделен от всякакви естествени любови, 

както действителни така и свойствени, за да е в състояние свободно да 

споделя Божията мъдрост откъдето посредством нейната чистота да 

преживее всяка наслада по един изключително прекрасен начин. Без това 

очистване той би бил изцяло неспособен да почувства или да преживее 

задоволството на  изобилието духовни наслади. Защото една единствена 

любов останала в духа или някое конкретно нещо към което, действително 

или свойствено, той скланя, е достатъчно, за да му попречи да почувства 

или да опита деликатната и интимна наслада на духа на любовта, която 

съдържа в себе си всички наслади в най-висша степен. 

2.  Понеже запазили една единствена привързаност и спомен за ястията в 

Египет (Изход 16:3) децата на Израел не били в състояние да се насладят 

на манната, вкусния ангелски хляб в пустинята, за която Божественото 

Писание казва, била по вкуса всеки и се превръщала във вкуса, който всеки 

един желаел (Премъдрост 16:21). Така духът не може да се наслади на 

свободата според желанието на волята ако все още има любов към някое 

желание, независимо дали действително, или свойствено,  към някой 

конкретен обект или към някое друго схващане. Причината за това е, че 

любовите, чувствата и схващанията на съвършения дух, бивайки духовни 

са от друг вид и от много различен род от тези, които са естествени. Те за 

твърде превъзходни, така че, за да може както действените така и 

свойствените да притежават едното е необходимо да се изгони или 

унищожи другото понеже две противоположни неща не могат да 

съществуват едновременно в един и същ човек. Следователно, ако душата 

желае да достигне до тези велики неща  мрачната нощ на съзерцанието 

трябва първо да унищожи и премахне от нея всички естествени неща 

потапяйки я в мрак, сухота, страдание и празнота понеже светлината, която 

ще й бъде дадена е една Божествена светлина от най-висш вид, която 



превъзхожда всяка естествена светлина и която по природа не може да 

бъде схваната с ума. 

3. Така ако разбирането трябва да бъде обединено с тази светлина и да 

стане Божествено и съвършено то преди всичко трябва да бъде очистено и 

унищожено що се отнася до неговата естествена светлина и посредством 

това мрачно съзерцание да бъде въведено в мрак. Мракът трябва да 

продължи толкова дълго колкото е необходимо, за да изгони и да унищожи 

навика, който душата е развила за начина, по който разбира. Едва тогава 

Божествената светлина и озарение ще заемат нейното място. И така, 

понеже силата на разбирането преди това е била естествена следва, че 

мракът, който тя понася тук е пълен, ужасен и твърде болезнен защото 

този мрак бивайки чувстван от най-дълбоката същност на духа изглежда 

непроменим. По подобен начин тъй като чувството на любов, което й е 

било дадено в Божественото единение на любовта е Божествено и поради 

тази причина напълно духовно, изтънчено, деликатно и твърде интимно, 

превъзхождащо всяка любов и чувство на волята и всяко подобно желание 

подходящо е, за да бъде волята способна да достигне до тази Божествена 

любов и най-висша наслада, да я чувства и изпитва чрез едно единение в 

любовта. И понеже по своята природата тя не е способна да бъде 

почувствана от волята тя трябва първо да бъде очистена и унищожена във 

всичките си любови и чувства и оставена в едно състояние на сухота и 

ограничение пропорционално на навиците на природните любови, които е 

имала по-рано, по отношение както на Божите така и на човешките неща. 

Така, бивайки изтощена, изгубена и напълно изпитана в огъня на това 

мрачно съзерцание и така завлечена от всеки зъл дух (както сърцето на 

рибата, която Товит поставил в огъня (Товит 8:2) нейното небце развива 

подходящ вкус и може да бъде очистено и здраво. Така тя може да 

почувства рядкото и възвишено докосване на Божията любов докато види 

себе си божествено променена и всичките ограничения, както действени 

така и свойствени, които е имала преди това изгонени. 

4. По-нататък, за да достигне до споменатото единение, което тази мрачна 

нощ носи душата трябва да бъде изпълнена с едно славно великолепие в 

своето общение в Бога. То включва в себе си безбройни благословения 

извиращи от насладите, които превъзхождат всяко изобилие, което душата 

може естествено да притежава понеже по природа тя е толкова слаба и 

нечиста, че не може да достигне тези неща както казва Исая: „Защото от 

древността не се е чуло, до уши не е стигнало, око не е видяло друг бог, 

освен Тебе, да е извършил такива дела за онези, които го чакат” (Исая 

64:4 ср.с  1 Кор. 2:9). Поради тази причина душата трябва първо да бъде 

доведена до празнота и бедност на духа и всяко утешение и естествено 

схващане по отношение на всички неща, както горни така и долни, трябва 

да й бъде отнето. По този начин, бивайки празна, тя е наистина способна 



да бъде нисша по дух и освободена от стария човек, за да живее този нов и 

благословен живот, до който се  достигна посредством тази нощ и който 

води до единение с Бога. 

5. И понеже душата получава един разум и едно Божествено познание, 

което е твърде щедро и пълно с наслада по отношение на Божите и 

човешките неща, които не са в обхвата на общата опитност и на 

естественото познание на душата (понеже тя гледа на тях с очи толкова 

различни от тези на миналото колкото духът е по-различен от чувството и 

Божественото от човешкото) духът трябва да бъде ограничен и приучен да 

понася трудности  по отношение на неговата обща и обичайна опитност и 

чрез очистващо съзерцание да бъде доведен до голямо страдание и болка. 

По същия начин и паметта трябва да бъде държана далеч от всяко 

приемливо и носещо мир познание и интимно чувство и усещане, че се е 

отправила на пътуване и всички неща са й странни. Така на нея й се 

струва, че всички тези неща са странни и различни. Защото тази нощ все 

повече завлича духа далеч от неговите обичайни и ежедневни опитности и 

го води по-близо до Божествения разум, който е странен и чужд на всички 

земни пътища. Сега на душата й се струва, че върви напред с големи 

страдания. В друго време тя се чуди дали не е омагьосана и се диви на 

нещата, които вижда и чува и които й се струват твърде странни и редки 

макар да са същите, които е свикнала да изпитва преди това. Причината за 

това е, че сега тя става странна и чужда на здравия разум и на познаването 

на нещата, за да може унищожена по този начин да бъде научена от Бога – 
нещо, което принадлежи по-скоро на бъдещия живот отколкото на този. 

6. Душата трябва да изстрада цялото това очистване на духа, за да може да 

бъде родена отново за духовен живот посредством навлизането на Бога и в 

тези болки да може да се роди духът на спасение, така че да се изпълнят 

думите на Исая: „Както непразна жена, когато наближава времето да 

роди, се мъчи и вика от болка, такива станахме и ние пред Тебе, Господи. 
Станахме като непразни, мъчихме се, но като че ли вятър родихме; 
никакво избавление не извършихме на земята, нито жителите на света 

паднаха пред нас” (Исая 26:17-18). По-нататък посредством тази 

съзерцателна нощ душата е подготвена да приеме един вътрешен мир и 

спокойствие, които са толкова деликатни, че както казва Писанието 

превишава всяко знание (Фил. 4:7). и които карат душата да остави целия 

си предишен мир. Той по своята същност въобще не е бил мир понеже е 

пълен с несъвършенства, но на душата преди й се е струвало, че е такъв 

понеже е следвала собствените си склонности, които са желаели мир. 

Наистина, изглежда че този мир е двоен – т. е. душата вярва, че вече е 

постигнала мир за разума и духа понеже усеща, че е пълна с неговото 

духовно изобилие, но както казах, той все още е несъвършен. Тогава тя 

първо трябва да бъде очистена от този предишен мир, да се обезпокои за 



него и да се отдели от него. Така било с Еремия в пасажа, който 

цитирахме  – той тъжал и плачел, за да изрази нещастията на тази нощ, 

през която преминавал казвайки: „Отблъснал си душата ми далеч от 

мира; забравих благоденствието” (Плач 3:17). 

7. Това е болезнено смущение включващо много страхове, въображения и 

борби, които душата има със себе си откъдето, разбирайки нещастията, в 

които вижда себе си, тя си въобразява, че е изгубена и че благословенията 

й са преминали завинаги. От това духът изпитва болка и въздишките му са 

толкова дълбоко, че й причиняват силни духовни стонове и викове, на 

които тя понякога дава словесен израз. Когато има необходимата сила тя 

избухва в сълзи, макар че това утешение да идва рядко. Давид, както един, 

който изпитал това, го описва твърде точно в псалма където казва: 

„Изнемощях и премного съм смазан, охкам поради безпокойствието на 

сърцето си” (Пс. 38:8). Това викане е придружено с голяма болка; защото 

понякога тя внезапно и остро си спомня нещастията, в които вижда себе 

си, болката и утеснението нарастват и я заобикалят. Аз не зная как могат 

да бъдат описани чувствата на душата освен като подобни на тези, в които 

се намирал светия Йов и който казва следните думи: „Защото вместо 

ядене идва ми въздишка; и стенанията ми се изливат като вода” (Йов 

3:24). Понеже точно както от време на време водите се надигат така, че 

преодоляват и заливат всичко така понякога тези стонове и тази скръб на 

душата нарастват до такава степен, че я заливат и я пронизват толкова 

цялостно изпълвайки я с духовна болка и страдание до степен, която не 

може да  бъде преувеличена. 

8. Такава е работата, която се извършва в душата от тази нощ, която скрива 

надеждата за светлината на деня. По отношение на това пророка Йов казва 

по подобен начин: „През нощта костите ми се пронизват в мен и жилите 

ми не си почиват” (Йов 30:17). Тук под кости се разбира волята, която е 

пронизана от тези болки раздиращи душата на части, които нито престават 

нито намаляват понеже съмненията и опасенията, които по този начин 

пронизват душата, никога не свършват. 

9. Дълбока е тази борба защото мирът, за който душата се надява ще бъде 

много дълбок; и духовната болка е интимна и деликатна, защото любовта, 

която ще притежава ще бъде също така твърде интимна и очистена. 

Колкото по-интимна и колкото по-съвършена е извършената работа 

толкова по-интимен, съвършен и чист трябва да е трудът. Колкото по-
здраво е зданието толкова по-тежка е работата. Следователно, както казва 

Йов, душата вехне в себе си и най-важните й органи са унищожавани без 

никаква надежда. 

 



ГЛАВА 10 

обяснява това очистване пълно чрез едно сравнение 

За по-голяма яснота на казаното и на това, което предстои да бъде казано е 

добре да разгледаме, че това очистване и любещо познание или 

Божествена светлина, за която говорим тук действа върху душата, която е 

очиствана и подготвяна за съвършено единение с нея по същия начин, по 

който огъня действа върху едно парче дърво, за да го превърне в себе си. 

Защото огънят, действайки върху дървото, първо започва да го изсушава 

като изважда неговата мокрота и го кара да излее водата, която съдържа в 

себе си. След това той започва да го прави черно и неприятно за гледане и 

дори да изпуска лоша миризма и, като го суши малко по малко, изважда и 

отмахва всички черни и неприятни акциденции, които са противни на 

природата на огъня. Накрая той го запалва вътрешно, затопля го, превръща 

го в себе си и го прави прекрасно като огън. В това отношение само по 

себе си дървото няма друга пасивност  освен в тежестта си, която е по-
голяма и своята субстанция, която е по-плътна от тази на огъня защото то 

съдържа в себе си качествата и действията на огъня. Така той е сух и  
изсушава, той е горещ и дава топлина, той е светъл и осветява и накрая то 

става много по-леко отколкото преди. Всички тези качества и действия са 

причинени в него от огъня. 

2. По същия начин ние можем да философстваме по отношение на 

Божествения огън на съзерцателната любов, който, преди да преобрази и 

да обедини душата със себе си първо я очиства от всички противи на него 

акциденции. Той изважда от нея цялата мрачност и я прави мрачна и 

черна, така че тя изглежда по-лоша от преди и по-мрачна и противна 

отколкото е била. Защото това Божествено очистване премахва всички 

лоши и зли настроения, които душата никога не е осъзнавала понеже те са 

били дълбоко вкоренени в нея. Тя никога не е осъзнавала на практика, че в 

нея има толкова много зло. Но сега когато са извадени и унищожени тези 

настроения откриват себе си и стават видими за душата понеже тя е 

толкова ярко осветена от тази мрачна светлина на Божественото 

съзерцание (макар че тя не е по-лоша отколкото е била преди както към 

себе си така и по отношение на Бога) и, тъй като вижда в себе си това, 

което по-рано не е виждала, на нея й е ясно не само, че не е достойна Бог 

да погледне благосклонно на нея, но и че заслужава Неговото отвращение 

и че Той наистина се отвращава от нея. Чрез това сравнение ние разбираме 

много неща за това, което казахме и целта, с която ги казахме. 

3. Първо, ние можем да разберем че самата светлина и любеща мъдрост, 

която трябва да се обедини с душата и да я трансформира са същите, които 

в началото я очистват и подготвят така както огънят, който променя 



парчето дърво и го прави част от себе си е този, което отначало го е 

приготвял за същата цел. 

4. Второ, ние ще бъдем в състояние да видим как тези страдания не са 

усещани от душата като идващи от споменатата Мъдрост тъй като както 

казва Мъдреца всички добри неща заедно идват до душата с нея 
(Премъдрост 7:11). Те са чувствани като идващи от слабостите и 

несъвършенствата, които принадлежат на душата. Без това очистване 

душата не може да приеме Божествената светлина, сладост и наслада 

точно както парчето дърво, когато огъня работи върху него, не може 

веднага да бъде променено докато не стане готово за това. Поради тази 

причина душата страда много. Това твърдение е напълно потвърдено от 

Проповедника, когато той описва всичко, което претърпял, за да може да 

достигне до единение с мъдростта и до плода от нея казвайки следното 

„Душата ми се бореше с нея и вътрешностите ми се движеха приемайки я, 

затова ще приема добър дял“ (Сирах 51:28-29). 

5. Трето, тук ние можем да научим по какъв начин душите страдат в 

чистилището. Защото огънят няма сила върху тях ако те нямат 

недостатъци, от които да страдат. Именно тези са материалите, които 

огънят изгаря. Когато материалът е изчерпан няма нищо друго, което може 

да гори. Така тук, когато несъвършенствата са погълнати страданията на 

душата престават а нейната полза остава. 

6. Четвъртото нещо, което научаваме оттук е начина, по който душата 

докато бива очиствана посредством този огън на любовта и става дори по-
разпалена от любов точно както дървото става все по-топло в зависимост 

от това колко повече бива преобразявано от огъня. Все пак, разпалената 

любов не винаги е чувствана от душата, но единствено във времето когато 

съзерцанието я напада по-слабо защото тогава тя има възможност да види 

и дори да се наслаждава на това, че работника е вдигнал ръката си от 

делото и е извадил желязото от пещта, за да може да види част от работата, 

която е свършил. Тогава душата има възможност да наблюдава в себе си 

доброто, което не е виждала докато работа се е вършела. По същия начин 

когато огъня престане да напада дървото то е в състояние да види каква 

част от него е била запалена. 

7. Пето, от сравнението ние научаваме и това, което беше казано по-рано – 
т. е. колко вярно е, че след всеки от тези периоди на облекчение душата 

страда отново и то по-силно отколкото преди. Защото, след като току що 

споменатото й е било открито и след като повечето външни 

несъвършенства на душата са били очистени огънят на любовта още 

веднъж напада това, което може да бъде изгорено и още повече очиства 

вътрешността. Сега страданието на душата става по-лично, остро и 



духовно пропорционално понеже огъня очиства по-тънките, по-лични и 

по-духовни несъвършенства и тези, които са най-дълбоко вкоренени във 

вътрешните части. И това е точно както с дървото, върху което огъня 

когато започва да прониква в него по-дълбоко, действа с по-голяма сила 

подготвяйки се да вземе най-вътрешните му части. 

8. Шесто, тук по подобен начин научаваме защо на душата й се струва, че 

всяко добро си е отишло от нея и че тя е пълна със зло понеже до нея по 

това време не достига нищо освен горчивина. Тя прилича на горящо дърво, 

което не е докосвано от въздух или от нещо друго освен от поглъщащия 

пламък. Но когато се случи да има периоди на облекчение като първия 

радостта на душата ще бъде много по-вътрешна понеже и самото 

очистване също е било по-вътрешно. 

9. Седмо, ние можем да научим, че макар през тези периоди душата да има 

най-пълна радост (дотолкова, че както казахме понякога тя смята, че 

всичките й изпитания никога вече няма да се върнат, макар че е сигурно, 

че те скоро ще се върнат) тя не може да не осъзнае (и на моменти осъзнава) 

корена на несъвършенство, който остава и че нейната радост е непълна, 

защото я заплашва ново изпитание. И наистина изпитанието се връща 

скоро. Накрая, това, което все още остава да бъде очистено и осветлено т. 

е. най-вътрешното, не може да бъде скрито от душата по отношение на 

нейната опитност за предишно очистване така както и в дървото в неговата 

най-вътрешна част, която остава най-дълго време незапалена и разликата 

между нея и тази част, която вече е била очистена е ясно забележима. 

Когато очистването нападне още веднъж нейната най-вътрешна част не е 

за учудване, че на душата й се струва, че всичко добро си е отишло и тя не 

очаква никога вече да го изпита отново. Защото сега когато вътрешните 

страдания са очистили душата всичкото добро, което е идвало отвън си е 

отишло. 

10. И така, пазейки това сравнение пред очите си заедно с това, което вече 

беше казано за първата линия на първата станца относно тази мрачна нощ 

и нейните ужаси би било добре да напуснем това първо преживяване на 

душата и да започнем да говорим за плода на нейните сълзи и за 

благословенията, които тя носи, поради които душата започва да пее от 

тази втора линия: 

Обхваната от обич и желания. 

 

 

 



ГЛАВА 11 

започва да обяснява втората линия на първата станца 

описва как като плод на тези силни ограничения душата открива в себе 

си силна страст за Божията любов 

1. В тази линия душата описва огънят на любовта, който, както казахме, 

действайки подобно на материалния огън изгарящ дървото, започва да 

работи в душата в нощта на болезненото съзерцание. Това възпламеняване, 

което сега описваме, макар и в някои отношения да наподобява това, което 

описахме по-горе като действащо в чувствената част на душата в други е 

толкова различно колкото е душата от тялото или колкото е духовната част 

от чувствената. Защото това е едно възпламеняване на духовната любов, 

която сред тези мрачни ограничения чувства, че е дълбоко наранена от 

силната Божия любов и до определена степен предвкусва Бога, макар че тя 

не разбира ясно нищо защото, както казахме, нейното разбиране е 

помрачено. 

2. Духът чувства, че е дълбоко и страстно влюбен, защото това духовно 

възпламеняване предизвиква страстта на любовта. Понеже тази любов е 

вдъхната, тя е по-скоро пасивна отколкото активна и дава на душата силна 

страст и любов. Тази любов има в себе си нещо от единението с Бога и по 

този начин до някаква степен участва в нейните качества, които са 

действията на Бога вместо на душата, които са пасивни. Това, което 

душата прави е да даде своето съгласие; топлината, силата, характера и 

страстта на любовта – или възпламеняването както душата го нарича. Тези 

неща принадлежат единствено на Божията любов, която влиза във все по-
пълно единение с нея. Тази любов намира в душата по-голям повод и 

подготовка да се обедини с нея и да я рани според това доколко всички 

желания на душата са по-събрани, по-отдръпнати и спънати от това да се 

наслаждават на нещо както на небето така и на земята. 

3. Това се случва до голяма степен, както вече беше казано, в дълбокото 

очистване, понеже Бог до такава степен е отбил всички склонности и така 

ги е събрал, че те не могат да намерят удоволствие в нещо, което биха 

могли да пожелаят. Той прави това, за да може накрая, когато Той ги 

отнеме и ги събере в Себе Си, душата да има по-голяма сила и да е по-
подготвена да приеме това цялостно единение Божията любов, която Бог 

сега започва да й дава чрез това очистване където душата трябва да обича с 

голяма сила и с всичките си желания, както на духа така и на разума, което 

не може да стане ако те са привързани към нещо друго. Поради тази 

причина Давид казва, че желае да приеме силата на любовта на това 

единение с Бога „О, Сило моя, на Тебе ще се надявам, защото Бог ми е 

крепост (Пс. 59:9): т. е. аз ще пазя пълната си сила, всичките си желания и 



енергията на моите способности и няма да се въвличам в действия или 

наслади в нещо друго освен в Тебе. 

4. По този начин става ясно в някаква степен колко велико и колко силно 

може да бъде това възпламеняване на любовта в духа където Бог държи 

събрани всички енергии, способности и желания на душата, както на духа 

така и на разума, така че цялата тази хармония може да използва своите 

енергии и добродетели в тази любов и по този начин може изцяло да 

изпълни първата заповед, която не оставя настрана нищо от човека нито 

изключва от тази любов нещо, което е в него, но казва: „Да възлюбиш 

Господа твоя Бог с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си душа и с 

всичката си сила” (Втор. 4:5). 

5. Когато всички тези желания и енергии на душата са събрани в тази 

възпламенена любов и когато самата душа е докосната, ранена и 

вдъхновена със страст какви може да са движенията и посоките на всички 

тези енергии ако те са възпламени и ранени от силна любов без да 

притежават обекта на своята любов и без да изпитват задоволство поради 

тъмнината и съмнението, в които се намират? Те без съмнение ще изпитват 

глад както кучетата, за които Давид говори като тичащи из града: „Нека се 

връщат вечер, нека вият като кучета и нека обикалят града; нека се 

скитат за храна;и ако не се наситят, нека прекарат нощта ненаситени” 

(Пс. 59:14-15).  Като не намират задоволство в тази любов те продължават 

да ръмжат и да вият. Защото докосването на тази любов и Божествен огън 

изсушава духа и възпламенява желанията му, за да задоволи неговата 

жажда за Божията любов, така че той се обръща срещу себе си хиляди пъти 

и желае Бога хиляди пъти и по хиляди начини с голямо желание. „Боже, 

Ти си мой Бог; от ранно утро те търся..” (Пс. 1113:1) – т. е. в желание. И 

друго видение казва: „душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за 

Тебе.“ 

6. Поради тази причина в тази линия душата казва, че е била 

„възпламенена от любов.“ Защото във всички свои неща и мисли и във 

всички действия, на които се предава тя обича, желае и страда с голямо 

желание по много начини по всяко време и на всяко място като не намира 

покой в нищо и чувства в себе си това желание възпламенено както казва 

пророка Йов: „Както на слуга, който желае сянка, и както на наемник, 

който очаква заплатата си, така на мене бяха дадени за притежание 

месеци на разочарование и нощи на печал ми бяха определени. Когато си 

лягам, казвам: Кога ще стана? Но нощта се протака; и непрестанно се 

въртя насам-натам до зори” (Йов 7:2-4). За тази душа всичко става 

мъчително: тя не може да живее със себе си. Тя не може да живее нито на 

небето нито на земята. И тя е пълна с тъга докато дойде тъмнината, за 

която тук говори Йов говорейки духовно и в смисъла на нашето тълкуване. 



Това, което душата понася тук е страдание и утеснение без утешението на 

надежда за някаква светлина и духовно добро. Поради това копнежът и 

страданието на тази душа в това възпламеняване на любовта са по-големи 

понеже то е умножено по два начина: първо, чрез духовната тъмнина, в 

която тя се намира, която я напада със своите съмнения и опасения и след 

това от Божията любов, която я възпламенява и стимулира и със своята 

любяща рана й причинява ужасен страх. Тези два вида страдание в такова 

време са добре описани от Исая, който казва: „С душата си Те пожелах 

нощем. Да! От дълбочината на духа си търся Тебе в зори” (Ис. 26:9) – т .е. 

в нещастието. 

7. Това е един вид страдание, което произлиза от тази мрачна нощ, но то 

продължава, да се изразим така, в духа и в костите ми до сутринта, когато 

ще Те видя. И това е втория вид скръб в желанието, който произлиза от 

духовната любов във вътрешността на духа. Но сред тези мрачни и 

любовни чувства душата чувства в себе си едно придружаващо присъствие 

и сила, която е заедно с нея и толкова силно я подкрепя, че ако това тегло 

на скръбен мрак й бъде отнето тя често се чувства сама, празна и слаба. 

Причината за това е, че силата и ефективността на душата произлизат и са 

давани пасивно от мрачния огън на любовта, който я напада и когато този 

огън престане да я напада мрака, силата и жегата на любовта изчезват от 

душата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 12 

показва как тази ужасна нощ е чистилище и как в нея Божията мъдрост 

осветлява човека на земята със същото осветляване, което очиства и 

осветява ангелите в небето 

От това, което беше казано ние можем да видим как тази мрачна нощ на 

любещ огън, който очиства в мрака отново в мрака възпламенява душата. 

По същия начин ние можем видим, че както в бъдещия живот духовете са 

очиствани с мрачен материален огън така и в този живот те са очиствани с 

мрачния духовен огън на любовта. Разликата е, че в бъдещия живот те са 

очиствани с огън докато тук са очиствани и осветлявани единствено с 

любов. Давид се моли именно за тази любов когато казва  Cor mundum crea 
in me, Deus (Пс. 51:10) Защото очистването на сърцето не е нищо друго, 

освен Божията любов и благодат. Поради тази причина чистите по сърце са 

наречени от нашия Спасител „блажени,“ което е същото като да ги нарече 

„възпламенени с любов“ понеже блаженството се дава не чрез друго, а чрез 

любовта. 

2. Еремия добре показва как душата бива очиствана когато е осветявана с 

този огън на любеща мъдрост (понеже Бог никога не дава мистичната 

мъдрост без любов, понеже самата любов я вдъхва) когато казва: „Отгоре 

Той прати огън в костите ми, който ги облада; простря примка за 

краката ми; върна ме назад; направи ме пуста и слаба цял ден” (Плач 

1:13). И Давид казва, че Божията мъдрост е сребро пречистено с огън (Пс. 

12:6) – т. е. в очистващия огън на любовта. Защото това мрачно съзерцание 

вдъхва в душите едновременно любов и мъдрост, на всяка една според 

нейната способност и нужда, разпалвайки душата и очиствайки я според 

думите на мъдреца, от нейното невежество както той казва, че е било 

направено с него. 

3. От това ние също така можем да заключим, че голямата мъдрост на Бога, 

която очиства и осветлява тези души очиства ангелите от тяхното 

невежество давайки им знание, просветлявайки ги в това, което не знаят  и 

идвайки от Бога от първата йерархия дори до последната и оттам до 

хората.10 Следователно всички дела, които са извършени от ангелите, за 

които Писанието говори с истина и вярност са дела на Бога, а на самите 

тях. Защото обичайно тези неща идват до ангелите и те по подобен начин 

ги приемат един от друг без никаква забава – толкова бързо колкото 

слънчевия лъч преминава през различни прозорци наредени един до друг. 

Защото макар да е вярно, че самият слънчев лъч преминава през всички тях 

все пак всеки един го предава и дава на следващия в променена форма 

                                                             
10 Схоластиците често твърдели, че по-ниските ангели са очиствани и осветлявани от 

по-висшите.  



според естеството на стъклото и с по-голяма или по-малка сила и яркост 

според това да ли е по-близо или по-далеч от слънцето. 

4. От това следва, че колкото по-близо до Бога са духовете толкова по-
пълно те са очистени и осветени и най-ниските от тях ще приемат това 

осветляване с много по-малка сила и по-отдалечено. От това следва, че 

човека, който е най-нисък от всички, до които достига това любещо 

съзерцание от Бога ще го приема, когато Бог пожелае да му го даде, по 

един много ограничен начин и с голяма болка. Понеже когато 

Божествената светлина осветлява един ангел тя го осветлява и 

възпламенява в любов понеже бивайки чист дух той е подготвен за това 

вдъхване. Но когато тя осветлява един човек, който е нечист и слаб, тя го 

осветлява, както беше казано по-горе, според неговата природа. Тя го 

хвърля в тъмнина и му причинява болки и трудности както прави слънцето 

на слабото око. Тя го възпламенява със страстна и все пак голяма любов 

докато той бива направен духовен и очистен със същия този огън на 

любовта и го очиства докато той приеме с наслада единението с това 

любещо вдъхване по начина на ангелите, бивайки сега очистена както с 

Божията помощ ние ще обясним по-късно. Но междувременно той приема 

това съзерцание и любещо познание в ограниченията и желанията на 

любовта, за която ние сега говорим. 

5. Това възпламеняване и желание на любовта не винаги са чувствани от 

душата. Защото в началото когато започва духовното очистване целия този 

Божествен огън е използван за изсушаване и подготвя душата (която е 

дървото) вместо да я загрява. Но когато това продължава огънят започва да 

нагрява душата и тогава тя много обичайно чувства възпламеняването и 

топлотата на любовта. По-нататък, когато разбирането бива все повече и 

повече очиствано посредством този мрак тя понякога достига до това 

мистично и любещо богословие както и до възпламеняването на волята. Тя 

също така удря и осветлява и другите способности – тези на разбирането – 
с по-голяма Божествена светлина и знание толкова възхитително и 

деликатно, че то подпомага волята да приеме един превъзходен огън и без 

каквото и да е действие от самата нея запалва в нея този Божествен огън на 

любовта, така че сега на душата й се струва, че се е превърнала в един жив 

огън поради любещото разбиране, което й е дадено. Именно за това Давид 

говори в псалма казвайки: „Сгорещи се сърцето ми дълбоко в мене; 

докато размишлявах, пламна огън” (Пс. 39:3). 

6. Това възпламеняване на любовта което съпътства единението на тези 

две качества, разбирането и волята, които тук са обединени е голямо 

богатство и наслада за душата, понеже това е определено докосване до 

Божествеността и е началото на съвършенството на единението на 

любовта, за което тя се надява. Душата не може да се докосне до едно 



толкова сюблимно чувство на Божия любов освен ако не е преминала през 

много изпитания и голямо очистване. Но за другите преживявания, които 

са от много по-ниско естество от това и които се случват често не е 

необходимо толкова голямо очистване. 

7. От това, което казахме тук може да се заключи как в тези духовни 

благословения, които са пасивно вдъхвани от Бога в душата тя може много 

добре да обича дори умът да не разбира и по подобен начин умът може да 

разбира и душата да не обича. Защото понеже мрачната нощ на 

съзерцанието се състои от Божествена светлина и любов така както огънят 

се състои от светлина и топлина, не е неподходящо когато тази любеща 

светлина е давана понякога тя да удря волята възпламенявайки я с любов и 

оставяйки разбирането в тъмнина вместо да го порази със светлина и в 

друго време осветлявайки го със светлина и давайки му разбиране, но 

оставяйки волята суха (както също така е вярно, че топлината на огъня 

може да бъде почувствана без да се види светлината и светлината може да 

бъде видяна без да се почувства топлина). Това се прави от Господа Който 

вдъхва както Му е угодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 13 

за други възхитителни резултати, които са изработвани в душата от 

тази мрачна нощ на съзерцание 

Този вид възпламеняване ще ни покаже някои от възхитителните 

резултати, които тази мрачна нощ на съзерцанието изработва в душата. 

Понеже в определено време, както току що казахме, душата бива осветлена 

и светлината свети в тъмнината” (Йоан 1:5) Този мистичен интелект 

тече в умът и волята остава суха – аз имам в предвид без действително 

единение с любовта, с едно спокойствие и простота, които са толкова 

деликатни и възхитителни за сетивата на душата, че не могат да бъдат 

наречени с никакво име. Така Божието присъствие е усещано един път по 

един начин друг път по друг. 

2. Понякога също, както беше казано, то наранява волята и в същото време 

възпламенява блажена любов, нежна и силна. Понеже ние вече казахме, че 

в определено време тези две качества, умът и волята, биват обединени и 

колкото повече разбират толкова по-съвършено и деликатно е очистването 

на ума. Но преди това състояние да бъде достигнато по-полезно е 

докосването и възпламеняването на любовта да бъде чувствано във волята 

отколкото в ума. 

3. Но тук възниква един въпрос: Защо когато тези две качества са 

очиствани заедно възпламеняването и любовта на очистващото съзерцание 

първо са чувствани по-често във волята отколкото в умът едва след това в 

ума? На това може да се отговори, че пасивната любов не засяга волята 

непосредствено, понеже волята е свободна, а тази възпламеняваща любов е 

повече страст на любовта отколкото свободно действие на волята. Понеже 

тази горещина на любовта засяга субстанцията на душата и по този начин 

тя пасивно движи чувствата. Заради това тя е наречена страст на любовта, 

а не свободно действие на волята. Защото едно действие на волята се 

нарича така единствено дотолкова доколкото е свободно. Но тези страсти и 

чувства подчиняват волята и заради това се казва, че ако душата ражда 

страст с определено чувство то волята ражда чувство. И това наистина е 

така, понеже в това отношение волята бива поробена и губи своята свобода 

според силата, която тази страст притежава. Следователно, ние можем да 

кажем, че това е възпламеняване на любовта във волята – т. е. тя 

възпламенява желанието на волята и така, както казахме, това е наричано 

страст на любовта, а  не свободно действие на волята. И понеже 

приеманата страст на ума може да приеме разбиране единствено по един 

страничен и пасивен начин (и това е невъзможно без той да бъде очистен) 

следователно, докато това стане душата чувства докосването на 

разбирането по-рядко отколкото тази страст на любовта. Защото за тази 



цел не е необходимо волята да бъде напълно очистена по отношение на 

страстите понеже същите тези страсти й помагат да чувства безстрастна 

любов. 

4. Това възпламеняване и жажда на любовта, която в този случай 

принадлежи на духа, е много различна от другата, която описахме когато 

обяснявахме нощта на чувствата. Защото макар тук чувствата също да 

имат своето участие, понеже те участват в трудовете на духа, все пак 

източника и желанието на любовната жажда е чувствана в по-висшата част 

на душата – т. е. в духа. Тя усеща и разбира липсата на желаното от нея по 

такъв начин, че всичките страдания на чувствата й, макар и по-големи от 

тези през първата нощ на чувствата, са нищо за нея понеже тя разпознава в 

себе си липсата на голямото добро, което не може да бъде измерено по 

никакъв начин. 

5. Но тук ние трябва да отбележим, че макар в началото, когато духовната 

нощ започва, това възпламеняване на любовта да не е чувствано, понеже 

този огън на любовта не е започнал да я обзема, Бог дава на душата на 

негово място, една определена любов към Него толкова огромна, че както 

казахме, най-големите страдания и трудности, които тя понася в тази нощ 

са нищо в сравнение с мисълта, че тя е изгубила Бога и със страха, че Той я 

е изоставил. И така ние можем винаги да казваме, че от самото начало на 

тази нощ душата е докосната от силното желание на любовта, която сега е 

тази на пресмятането11 и на възпламеняването. Най-голямото страдание, 

което тя чувства в тези изпитания е това лошо предчувствие. Защото ако 

през това време тя разбере, че не всичко е изгубено и свършило, но че 

всичко, което става е за добро – тя не би се грижила въобще за никое от 

своите трудности, но би се радвала в знанието, че Бог ги използва според 

Своята воля. Понеже любовта на пресмятането, която тя чувства към Бога 

е толкова велика, ако и да не осъзнава това, че тя би се радвала не само да 

страда по този начин, но дори да умре много пъти, за да Му бъде угодна. 

Но щом веднъж пламъка възпламени душата тя заедно с пресмятането, 

което вече има от Бога придобива такава сила и енергия и такова желание 

за Него, които Той споделя с нея заедно с топлината на любовта, че с 

голяма смелост пренебрегва всичко и не се грижи за нищо. Такава е силата 

и опиянението на любовта и желанията. Тя не взема под внимание какво 

прави и е в състояние да извърши множество странни и необикновени 

неща само й само да намери Този, Когото обича. 

                                                             
11 Думата преведена като „пресмятане“ може също така да означава и „почтителна 

любов.“ „Любовта на пресмятането,“ която се свързва с разбирането е 

противопоставена на „възпламенената любов“ или „любовта на желанията,“ която е 

тази на волята. Така навсякъде в този параграф. 



6. Поради тази причина Мария Магдалена, макар че някога много се 

грижела за това как ще изглежда пред другите, не обърнала внимание на 

множеството нито пък разсъдила, че не е прилично и че ще изглежда зле, 

да отиде да плаче и да пролива сълзи между гостите не могла да почака 

дори един час, за да изчака друго време и по-благоприятни обстоятелства 

само и само да стигне до Този, от любов към Когото нейната душа била 

вече ранена и възпламенена. Такава е опиващата сила на смелостта на 

любовта, че макар да знаела, че нейния Любим е затворен при 

погребението от голям камък и заобиколен от войници, които пазели да не 

би Неговите ученици да го откраднат (Йоан 20:1, ср. Мат. 27:62-66) тя не 

позволила на никое от тези неща, да й попречат, но отишла преди 
разсъмване носейки аромати, за да Го помаже. 

7. И накрая, опияняващата сила и желание на любовта я накарала да 

попита човека, когото мислела за градинар дали е откраднал тялото от 

гроба и ако го е взел да й каже къде Го е положил, за да може да го вземе 

(Йоан 20:15) без да помисли, че такъв въпрос е съвсем глупав, понеже е 

очевидно, че ако друг го е откраднал той няма да признае това, а още по-
малко ще позволи да бъде взет. Такава е силата на любовта, че всички 

неща изглеждат възможни за нея и тя вярва, че всички хора са на същия ум 

като нея. Тя вярва, че няма нищо, с което някой може да се заеме или което 

може да търси освен това, което самата тя преследва. Поради тази причина 

когато младоженката излиза да търси своя възлюбен по улиците и 

площадите тя мисли, че всички останали правят същото и ги моли ако го 

намерят да говорят с него и да му кажат, че тя е обзета от любов към него 
(Песен 5:8). Такава била силата на любовта на тази Мария, че тя мислела, 

че ако градинарят й каже къде Го е скрил тя би могла да го вземе обратно 

независимо колко трудно би било това. 

8. Такива следователно, са желанията на любовта, за които душата става 

съзнателна когато постигне някакъв прогрес в духовното очистване. 

Понеже тя се увеличава чрез нощта (т. е. в този очистващ мрак) според 

любовта на волята. И с желанието и силата на лъвица или на мечка 

търсеща своето малко, което й е било отнето и не го намира, тази наранена 

душа излиза да търси Бога. Защото, намирайки се в мрак, тя чувства, че 

Той й липсва и че умира от любов към Него. И това е тази нетърпелива 

любов, която душата не може да удържи за дълго време без да изпълни 

своето желание или да умре. Такова било желанието на Рахил да има деца 

когато казала на Яков: „Дай ми деца или ще умра“ (Битие 30:1). 

9. Сега ние трябва да видим как душата, която в този очистващ мрак 

чувства себе си толкова нещастна и недостойна за Бога все пак има сила и 

е достатъчно смела, за да върви към единение с Него. Причината е, че тя 

постоянно отдава всичките си сили, с които може наистина да обича и 



понеже характеристика на любовта е да желае да бъде съединена, да се 

присъедини и да бъде направена еднаква и подобна на обекта на нейната 

любов, така че  да може да усъвършенства себе си в добрите неща на 

любовта макар все още да не е достигнала до това единение гладът и 

жаждата, които тя изпитва за това, което няма (което е единение) и силата 

дадена от любовта във волята, която я кара да стане безстрастна я прави 

смела поради възпламеняването на волята й макар нейния ум все още да е 

помрачен и да не разбира, а чувства единствено, че е недостоен и знае, че е 

окаян. 

10. Тук аз няма да пропусна да спомена причината, поради която тази 

Божествена светлина, която винаги е светлина за душата, не я осветлява 

веднага щом я докосва както прави това впоследствие, но й причинява 

страданията и мрака, за които говорихме. Ние вече казахме нещо за това, 

но сега трябва директно да отговорим на въпроса. Мракът и другите злини, 

които душата съзнава когато Божествената светлина я докосва не са мрак и 

злини причинени от тази светлина, но принадлежат на самата душа, а 

светлината ги осветлява така, че тя да може да ги види. Защото тя наистина 

приема светлина от тази Божествена светлина, но отначало душата не 

може да види нищо друго освен това, което се намира близо до нея или по-
скоро освен това, което е в нея – т. е. нейния мрак или нейната окаяност, 

които тя сега вижда по Божията милост, а по-рано не е виждала понеже 

тази свръхестествена светлина не я я осветлявала. Това е причината, 

поради която отначало тя не съзнава нищо освен мрака и злините. След 

като бъде очистена чрез тяхното осъзнаване тя ще има очи да вижда чрез 

водителството и благодарение на светлината. И щом веднъж този мрак и 

несъвършенства бъдат изгонени от душата ползите и големите 

благословения, които тя получава от тази благословена нощ на 

съзерцанието стават по-ясни. 

11. От казаното става ясно, че в това състояние Бог очиства и изцелява със 

силната луга на горчиво очистване духовната и чувствена част душата  от 

всички несъвършени навици и любови, които са в нея по отношение на 

временните и на естествените неща, духовните и чувствените неща, 

нейните вътрешни способности са потъмнени и лишени от всички тези, 

нейните духовни и чувствени любови са ограничени и изсушени и нейните 

естествени енергии са отслабени по отношение на всичко това (условие, 

което тя никога не би могла да постигне от самосебе си както ще кажем 

след малко). По този начин Бог я прави да умре за всичко, което не е 

естествено Бог, така че веднъж съблечена и оголена от своята предишна 

кожа Той да може да я облече наново. По този начин нейната младост се 

подновява като на орел и тя се облича с новия човек, който, както казва 

апостола, е създаден по образа на Бога (Еф. 4:4). Това не е нищо друго 

освен Неговото осветляване на разбирането със свръхестествена светлина, 



така че то не е вече човешко разбиране, но става Божествено посредством 

единението с Бога. По същия начин влята е научена за Божията любов, 

така че тя е воля не по-малко Божия нито пък обича по друг, а не по 

Божествен начин, понеже е направена едно и съединена с Божията любов и 

воля. Така, също, е и с паметта; и по подобен начин всички любови и 

желания са променени и превърнати в Божетсвени, според Бога. Така тази 

душа би била душа в небето, небесна и повече Божия отколкото човешка. 

Всичко това, както казваме, и поради това, което вече сме казали, Бог 

продължава да прави и да работи в душата посредством тази нощ, 

осветлявайки и разпалвайки я с копнеж единствено по Бога и към нищо 

друго. Поради тази причина душата с пълно основание и право добавя 

третата линия на песента, която казва: 

…..– о щастие случайно, излязох невидяна, додето спеше къщата 

смълчана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 14 

която описва и обяснява последните 3 реда на първата станца.  

Този щастлив случай е бил причината, поради която душата говори в 

следващите редове както следва: 

Излязох невидянадодето спеше къщата смълчана.  

Тук е използвана метафора за човек, който, за да може по-добре да 

изпълни нещо, оставя своята къща и през нощта и тръгва в тъмнината, 

докато хората в домът си почиват, така че никой да не може да му попречи. 

Защото душата трябва да върви напред, за да извърши едно геройско и 

рядко дело – т.е. да бъде обединена с Божествения Възлюбен – и трябва да 

остави своята къща, понеже Възлюбения се намира сам и вън, в самота. 

Поради тази причина невястата желае да Го намери казвайки: „Да ми беше 

ти като брат, който е сукал от гърдите на майка ми! Когато те намерех 

вън, щях да те целуна. Да! И никой нямаше да ме презре“ Песен 8:1). За да 

получи това, което желае влюбената душа трябва да направи същото, 

излизайки в нощта когато всички домашни в нейния дом спят и почиват – 
т. е. когато низките стремежи, страсти и желания на душата (които са 

домашните) са, поради нощта, спящи и почиващи. Когато са будни те 

постоянно пречат на душата да търси доброто понеже не й позволяват да 

върви напред в свобода. Те са тези, за които нашия Спасител говори в 

евангелието, казвайки, че са враговете на човека (Матей 10:36). И така 

техните действия трябва да бъдат приспани в тази нощ, за да може накрая 

те да не препятстват душата в нейното преследване на свръхестествени 

благословения на единението с Божията любов, защото, докато са живи и 

действени това не може да стане. Защото всичко, което правят и всички 

техни движения по-скоро спъват отколкото помагат на душата в 

приемането на духовните благословения на единенията с любовта понеже 

всяка естествена способност е безсилна по отношение на 

свръхестествените благословения, които Бог, чрез Своето Собствено 

вдъхване, дава пасивно на душата, тайно и в тишина. И така, необходимо е 

всички способности да приемат това вдъхване и за да го приемат те трябва 

да бъдат пасивни и да не следват своите собствени зли действия и низки 

склонности. 

2. За душата е било щастлив случай, че през нощта Бог приспива всички 

домашни в къщата й – т. е. всички способности, страсти, любови и 

желания, които живеят в душата, както чувствени така и духовни. Защото 

така тя върви напред  „без да бъде забелязвана“ – т. е. без да бъде спъвана 

от тези любови и т. н. защото те са били приспани и умъртвени в тази нощ, 

в мрака на която те са оставени и не могат да забележат или да почувстват 

нищо според своя низък и естествен начин и са неспособни да препятстват 



душата от това да излезе от себе си и от дома на своята чувственост. 

Единствено така душата може да достигне до духовно единение със 

съвършената Божия любов. 

3. О, колко е щастлив случаят, че душата може да се освободи от дома на 

чувствеността! Никой не може да разбере това освен, както ми се струва, 

душата, която го преживява. Защото такава душа ще вижда ясно колко 

окаяно е било робството, в което тя се е намирала и колко много нещастия 

е понасяла когато е била оставена на милостта на своите способности и 

желания  и ще познае как живота на духа е истинска свобода и богатство 

носещ със себе си неизброими благословения. Някои от тях ние ще 

споменем по-нататък в следващите станци откъдето ще стане по-ясно 

каква добра причина има душата да пее за щастливия шанс на свето 

влизане в тази ужасна нощ, която беше описана по-горе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 15 

Представя втората станца и нейното обяснение 

Едничка безопасно по тясната потайна стълба вита прокраднах се 

безгласно, във булото укрита, додето спеше къщата честита. 

В тази станца душата продължава да пее за определени качества на мрака 

на тази нощ, повтаряйки колко голямо е щастието, което идва чрез тях. Тя 

ги споменава в отговор на някои мълчаливи възражения, които казват, че 

не е трябвало да прави така понеже в тази нощ и мрак тя е преминала през 

толкова много бури на чувствата, съмнения, страхове и ужаси, както беше 

казано, и поради тази причина е била изложена на всеки риск да бъде 

изгубена. Напротив, казва тя, в мрака на тази нощ тя спечелва себе си. 

Понеже в тази нощ тя се освобождава и избягва ловко от своите 

неприятели, които продължават да препятстват нейния напредък. Понеже в 

мрака на нощта тя сменя дрехите си, преоблича се в цветове, които ще 

опишем по-късно и върви по тайна пътека, която никой от домашните й не 

знае, която пътека, както ще отбележим по подобен начин на подходящото 

място, е живата вяра. По тази стълба душата върви напред напълно скрита 

и преоблечена, за да може по-добре да изпълни целта си и за да остане в 

по-голяма безопасност. Над всяко чувство в тази очистваща нощ 

желанията, чувствата и страстите на душата са приспани, умъртвени и 

смълчани, с което ако те бяха будни не биха се съгласили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 16 

обяснява как макар и в тъмнина, душата върви сигурно 

Мракът, който душата описва тук, се отнася, както вече казахме, към 

желанията и способностите, чувствени, вътрешни и духовни, защото 

всички те са помрачени в нощта що се отнася до тяхната естествена 

светлина, така че, бивайки очистена в това отношение, те да могат да бъдат 

ограничени по отношение на свръхестественото. Защото духовните и 

чувствените желания са приспани и умъртвени, така че не могат да усетят12 
нищо нито човешко нито божествено; чувствата на душата са потиснати и 

ограничени, така че не могат нито да движат нито да намерят опора в 

нещо; въображението е вързано и не може да направи полезна рефлексия; 

паметта е изгубена; разбирането е в мрак, неспособно да разбере каквото и 

да е било; и по подобен начин и волята е суха и ограничена и всички 

способности са празни и безполезни. И освен всичко това върху душата се 

спуска един дебел и тежък облак, който я измъчва и я държи далеч от Бога. 

В тази „тъмнина“ душата пътува „сигурно.“ 

2. Причината за това е била ясно обяснена; понеже обичайно душата 

никога не се отдалечава от своите желания, вкусове, рефлексии, разбиране 

или чувства; понеже като правило тя има твърде много или твърде малко 

от тях или те се различават и отдалечават и така душата става склонна към 

това, което не й подобава. Затова когато всички тези действия или 

движения са препятствани е ясно, че душата е сигурна отбита от тях, 

понеже тя е свободна не само от самата себе си, но по подобен начин и от 

останалите си врагове, които са света и дявола. Понеже когато действията 

и стремежите на душата са угасени тези врагове не са в състояние да 

воюват срещу нея по никакъв друг начин и с никакви други средства. 

3. От това следва, че колкото по-голям е мракът, в който душата пътува и 

колкото по-пълно тя е лишена от своите естествени действия, толкова по-
голяма е нейната сигурност. Понеже както казва пророкът (Осия 13:9) 
гибелта идва до душата от самата нея – т. е. от чувствените и вътрешните 

желания и действия. А доброто, казва Бог, идва единствено от Мен. Тогава 

когато тя е така спъната спрямо нещата, които я водят към злото тогава 

при нея незабавно ще дойдат благословенията от единението с Бога в 

нейните желания и способности и в това единение Той ще я направи 

Божествена и небесна. Следователно ако докато се намира в този мрак, 

душата разсъди това тя ще види много ясно колко малко нейните желания 

и способности се обръщат към нещата, които са безполезни и опасни и 

колко защитена е тя от гордост и самонадеяност, празна и лъжлива радост 

и много други неща. Тогава ясно следва, че ходейки в тъмнина душата не 

                                                             
12 буквално „да вкусят“ 



само не е изгубена, но дори получава по-голяма полза понеже по този 

начин придобива добродетели. 

4. Но тук веднага се появява един въпрос – т. е. понеже Божите неща са 

сами по себе си полезни за душата и носят полза и сигурност, защо Бог в 

тази нощ помрачава нейните желания и способности и по отношение на 

тези добри неща по такъв начин, че душата не е в състояние да ги опита 

или да се занимава с тях повече отколкото с останалите неща? Отговорът е, 

че по това време за душата е добре да не върши нищо свързано с 

духовните неща и да не се наслаждава в тези неща понеже нейните 

способности и желания са долни, нечисти и изцяло естествени. Така дори и 

тези способности да имат желание и интерес към свръхестествените и 

Божите неща те не могат да ги приемат безопасно по един долен и 

естествен начин. Защото както казва философът каквото е прието идва до 

този, който го приема според начина на получаващия го. Откъдето, тъй 

като естествените способности нямат нито чистота, нито сила, нито 

способност да приемат и да вкусят свръхестествените неща според техния 

начин, който е Божествен, но единствено по своя собствен начин, който е 

човешки и долен, както казахме, добре е тези способности също така да 

бъдат помрачени по отношение на Божествените неща. Така, бивайки 

отбити и очистени и унищожени в това отношение те на първо място могат 

да изгубят този низък и човешки начин на приемане и действие и така 

всички тези способности и желания на душата могат да бъдат подготвени и 

калени, за да станат способни да приемат, почувстват и вкусят това, което 

е Божествено и свръхестествено по един издигнат и възвишен начин, което 

е невъзможно ако преди това стария човек не умре. 

5. Оттук следва, че всички духовни неща ако не идват отгоре и не са 

дадени от Отца на светлините на човешките желания и свободна воля 

(колко повече човек може да използва своя вкус и способности за Бога и 

колко повече на способностите може да се струва, че те опитват тези неща) 

няма да бъде опитано по Божия и духовния начин, но по един човешки и 

естествен начин точно както са опитвани останалите неща, защото 

духовните неща не отиват от човека към Бога, но от Бога към човека. По 

отношение на това (ако тук е правилното място да говорим за това) ние 

можем да обясним как така мнозина множеството вкусове, чувства и 

действия на техните способности са фиксирани върху Бога или върху 

духовните неща и които може би мислят, че това е свръхестествено и 

духовно докато то същност не е нищо повече от най-човешки и естествени 

желания и действия. Те се отнасят към тези добри неща със същото 

разположение, което имат и към останалите неща посредством една 

определена естествена способност, която притежават за насочване на 

техните желания и способности в определена посока. 



6. Ако имаме възможност някъде в тази книга ние ще говорим за това 

описвайки определени знаци, които показват кога вътрешните действия и 

желания на душата по отношение на връзката с Бога, са единствено 

естествени, кога са духовни и кога са и естествени и духовни. Тук за нас е 

достатъчно да знаем, че вътрешните подтици и действия на душата може 

да идват от Бога, че те първо трябва да бъдат затъмнени, приспани и 

смълчани по отношение на всички техни способности и действия докато те 

нямат повече никаква сила. 

7. Следователно, о, духовна душо, когато видиш своите желания 

замъглени, стремежите си сухи и ограничени и способностите си лишени 

от възможност за каквато и да е вътрешна изява, не се измъчвай от това, но 

по-скоро го смятай за голяма радост понеже Бог те освобождава от самата 

теб и отнема делото от ръцете ти. Защото с тези ръце, без значение колко 

добре могат да ти служат, ти никога няма да работиш толкова ефективно, 

толкова съвършено и толкова сигурно (поради тяхната непохватност и 

нечистота) колкото сега, когато Бог е взел твоята ръка и те води в мрака, 

като че ли си сляпа, към цел и по път, който ти не знаеш. Нито пък ти 

някога си е надявала да пътуваш с помощта на своите очи и нозе без 

значение колко добре вървиш. 

8. Отново, причината, поради която душата не само пътува сигурно в този 

мрак, но дори постига по-голям напредък и полза е, че обикновено, когато 

душата е получила свежо предимство и полза, това става по начин, който 

тя разбира най-малко – наистина тя твърде често вярва, че пада. Понеже 

като никога не е опитвала това ново чувство, което я води напред, 

заслепява я и я  кара да се отделя безразсъдно от предишния си начин на 

живот на нея й се струва, че пада повече отколкото, че печели и напредва, 

понеже това изглежда загуба за нещата, които тя познава и на които се е 

наслаждавала и върви по път, който й е непознат и в който не намира 

наслада. Това е подобно на пътешественик, който, за да отиде в нови и 

непознати земи поема по нови пътища, непознати и неопитани, и пътува 

без да е воден от предишния си опит, но със съмнение и според това, което 

казват другите. Ясно е, че такъв човек няма да достигне нови земи или да 

обогати своя опит ако не върви по тези нови и непознати пътища и не 

изостави тези, които са му вече познати. Точно така някой, който учи нови 

подробности за някоя служба или изкуство винаги върви в тъмнина и не 

получава водителство от собствените си знания понеже ако не ги остави 

зад себе си никога няма да напредне. По същия начин, когато душата 

напредва най-много тя върви в мрак и не знае нищо. Поради това, тъй като 

Бог, както вече казахме, е Господар и Водач на тази сляпа душа тя може 

истински да се радва, щом веднъж се научи да разбира това, и казва: 

„Едничка беопасно.“ 



9. Има и друга причина, поради която душата върви сигурна в този мрак, а 

именно поради страданието. Понеже пътят на страданието е по-сигурен и 

дори по-полезен от радостта и действията: първо защото в страданието 
Божията сила се прибавя към силата на човека докато в действията и 

изобилието душата ползва собствените си слабости и несъвършенства и 

второ, понеже в страданието душата продължава да практикува и да 

придобива добродетелите и става по-чиста, мъдра и внимателна. 

10. Но има и друга и по-важна причина, поради която сега душата върви в 

мрак и сигурност. Тя произлиза от мрачната светлина или мъдрост, която 

споменахме по-рано. Защото тази мрачна нощ на съзерцанието абсорбира 

и потапя душата в себе си и приближава толкова много душата до Бога, че 

я предпазва и освобождава от всичко, което не е Бог. Сега душата е 

лекувана, за да може да царува в здраве – това здраве е Самият Бог. 

Неговото величие я ограничава на една диета и абсорбира от нея всички 

неща и премахва желанията й за всичко останало. Това е подобно на болен 

човек, който, ако е уважаван от тези, които са в къщата, е гледан 

внимателно, за да може да оздравее. Не се позволява на вятъра да го 

достига, той не се наслаждава дори и на светлината, нито трябва да чува 

стъпки, нито пък някакъв друг шум в къщата. И на него много внимателно 

му е давана подбрана храна и дори и тя с голяма умереност – храна, която 

е повече хранителна отколкото вкусна. 

11. Всички тези конкретни неща (които са свързани със сигурността и 

ползата на душата) са причинени от това мрачно размишление понеже то 

довежда душата по-близо до Бога. Защото, колкото повече се приближава 

душата към Него толкова по-тъмен става мрака, който тя чувства и по-
дълбока е неяснотата, която произлиза от нейната слабост; точно както 

колкото по-близо се приближава един човек до слънцето толкова по-голям 

е мракът и мъката причинена му от силното светене на последното поради 

слабостта и нечистотата на очите. По същия начин толкова голяма е 

духовната светлина на Бога и толкова много тя надвишава нашето 

естествено разбиране, че колкото повече се приближаваме към нея толкова 

повече тя ни ослепява и потапя в мрак. И това е причината, поради която в 

Псалм 27 Давид казва, че Бог се е покрил с тъмнина и е поставил за покров 

около Себе Си тъмните води и гъстите въздушни облаци (Псалм 28:11). 

Тези тъмни води в облаците, както казваме, са мрачното съзерцание на 

Божествената мъдрост в душата. Тя продължава да ги чувства като нещо, 

което е близо до нея като покров, в който Той обитава дори когато Бог я 

приближи още повече към Себе Си. И така, това, което в Бога е върховната 

светлина и сияние за човека е най-черен мрак, както казва св. Павел в 

съгласие с това, което Давид обяснява в същия псалм: „От святкането 

пред Него преминаха през облаците Му град и огнени въглени.“ (Псалм 



28:12) – т.е. светлината, за която Исая казва в гл. 5 Obtenebrata est in 
caligine ejus (Исая 5:30). 

12. О, нещастен е нашия живот, който е съпроводен с толкова големи 

опасности и където е толкова трудно да се намери истината. Защото това, 

което е най-ясно и истинско за нас е най-тъмно и съмнително. По тази 

причина, макар това да са нещата, от които се нуждаем най-много ние 

бягаме от тях. И това, което дава най-голяма светлина и задоволство на 

очите ни ние преследваме и прегръщаме макар и то да е най-лошото нещо 

за нас и ни кара да падаме на всяка стъпка. В такава опасност и страх 

живее човек тъй като самата естествена светлина на очите му, чрез която 

той може да напътства себе си е първата светлина, която го заслепява и го 

води извън Божия път! И ако знае със сигурност по кой път да върви той 

трябва насила да затвори очите си и да пътува в мрак, за да има сигурност 

срещу неприятелите, които са в собствената му къща – т. е. неговите 

чувства и способности. 

13. Тогава, в тези мрачни води душата е добре скрита и добре защитена 

когато е близо до Бога. Защото тъй като тези води са покров и обиталище 

на самия Бог те ще служат на душата по същия начин като съвършена 

защита и сигурност от самата нея и от всички злини, които идват от 

творенията. Защото за това се отнасят думите на Давид в друг Псалм 

където той казва: „Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си от 

човешките замисли; ще ги скриеш под покров от препирането на езици“ 

(Псалм 31:20). Тук ние научаваме за всякакви видове защита. Защото да 

бъдеш скрит в лицето на Бога от вълнението на хората означава да бъдеш 

укрепен в това мрачно съзерцание срещу всички неща, които могат да 

дойдат върху душата от страна на хората. И да бъдеш защитен в Неговата 

скиния от противоречията на езиците за душата е да бъде потопена в тези 

мрачни води, които са скинията на Давид, за която вече говорихме. Оттук, 

тъй като всички желания и чувства на душата са отбити и способностите й 

са поставени в мрак тя е свободна от всички несъвършенства, които 

противоречат на духа както идващите от нейната собствена плът или от 

други творения. Поради тази причина душата може с право да каже за 

свето пътуване: „едничка безопасно.“ 

14. Има и друга причина, която не е по-малко важна от последната, от 

която ние можем да разберем как душата пътува в сигурност в мрака. Тя е 

изведена от устойчивостта, с която душата изведнъж е надарена в тези 

мътни и мъчителни мрачни води на Бога. Защото макар водите да са 

мрачни те не са по-малко води и следователно не могат да не освежават и 

подкрепят душата в това, което е най-необходимо за нея макар и в мрак и 

мъчително. Защото душата веднага открива в себе си една искрена 

готовност и силно желание да не върши нищо, за което тя разбира, че е 



обидно за Бога и да не пропуска да върши нищо, което Му е угодно. 

Понеже мрачната любов се прилепва към душата причинявайки тази най-
внимателна грижа и вътрешна загриженост относно това, което тя трябва 

да прави или да не прави за Него, за да Му е угодна. Тя ще разсъждава и 

ще се пита хиляди пъти дали това може да бъде обидно за Него; и тя ще 

върши всичко това с много по-голяма грижа и загриженост отколкото 

преди, както вече беше казано по отношение на копнежа на любовта. 

Защото тук всички желания, енергии и способности на душата са събрани;  
всички останали неща и нейните усилия и сила са използвани, за да угодят 

единствено на Бога. По този начин душата върви напред освободена от 

себе си и от всички сътворени неща към сладкото и деликатно единение на 

Божията любов: „едничка безопасно .“ 

по тясната потайна стълба вита  във булото укрита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 17 

Обяснява как това мрачно съзерцание е тайно 

По отношение на три думи съдържащи се в настоящата линия трябва да 

бъдат обяснени три неща. Две от тях (а именно, „тайна“ и „стълба“) 

принадлежат към мрачната нощ на съзерцанието, за която говорим; третата 

(„предрешена“) се отнася за душата защото тя насочва себе си в тази нощ. 

Що се отнася до първата трябва да се знае, че в тази линия душата описва 

мрачното съзерцание, чрез което тя достига до единение с любовта като 

изкачвайки се по една тайна стълба благодарение на две свойствени й 

качества –  нейната тайна и това, че е стълба. Ние ще разгледаме всяко от 

тях поотделно. 

2. Първо тя описва това мрачно съзерцание като „тайно“ понеже, както 

казахме по-горе, това е мистично богословие, което богословите наричат 

тайна мъдрост и което, както казва св. Тома, се дава и вдъхва в душата 

посредством любов. Това става тайно в мрака, така че да бъде скрито от 

разбирането и от другите качества. Така, понеже споменатите способност 

не се отнася към нея, но Светия Дух я вдъхва и я поставя в душата, както 

казва Невястата в Песента, без нейното знание или разбиране тя е наречена 

тайна. И наистина, не само, че душата не я разбира, но и никой друг, нито 

дори дявола; защото Господарят, Който учи душата е в нея, в нейната 

субстанция, до която нито дявола нито пък естествения разум или 

разбиране могат да достигнат. 

3. Тя може да бъде наречена тайна не само поради тази причина, но и 

поради резултатите, които произвежда в душата. Понеже тя е тайна не 

само в мрака и чувствата на очистването където мъдростта на любовта 

очиства душата без последната да е в състояние да говори за нея, но по 

подобен начин и след това в просветляването когато мъдростта й бива 

давана най-ясно. Дори и тогава тя все още е толкова тайна, че душата не 

може да говори за нея и да й даде име, с което да бъде наречена. Понеже 

освен, че душата няма желание да говори за нея тя не е в състояние да 

намери подходящ начин на изразяване или подобие, чрез което да бъде в 

състояние да опише едно толкова високо разбиране и толкова деликатно 

духовно чувство. И така, макар че душата може да има огромно желание да 

я изрази и да намира много пътища, по които да я опише тя все пак ще си 

остане тайна. Защото тъй като вътрешната мъдрост е толкова проста, 

толкова обща и толкова духовна, че не може да влезе в разбирането обвита 

в някаква форма или представа принадлежащи на разбирането то следва, 

че разума и въображението (понеже тя не влиза посредством тях нито пък 

приема тяхната форма и цвят) не могат да си дадат сметка за нея или да си 

я представят както и да кажат нещо определено за нея макар душата 



напълно да съзнава, че тя опитва от и участва в тази рядка и деликатна 

мъдрост. Това е подобно на човек, който вижда нещо, което никога преди 

това не е виждал и на което не е виждал нищо подобно. Макар да може да 

разбере и да опита неговата природа той не би бил в състояние да й даде 

име или да каже какво е тя колкото и да се опитва да направи това 

независимо от факта, че я е опитал със сетивата си! Понеже Божият език 

има тази характеристика, че понеже е твърде интимен и духовен в своето 

отношение към душата той надхвърля всяко разбиране и изведнъж прави 

цялата хармония и способност на външните и вътрешни сетива да изчезнат 
и да онемеят. 

4. За това ние имаме както авторитета така и примери в Божественото 

Писание. Защото неспособността на човека да говори за това и да го опише 

с думи е било посочено от Еремия (Ер. 1:6) когато, след като Бог му е 

говорил, той не знаел какво да каже освен „Ах, ах, ах!“ Тази вътрешна 

неспособност – т. е. на вътрешното въображение  – както и на външното 

чувство, което му кореспондира са също така видни в случая с Мойсей 

когато той стои пред Бога в храста (Изход 4:10 ср. и 3:2). Той не само казва 

на Бога, че не знае какво нито е способен да говори, но че и той дори 

(както се казва в Деяния на апостолите 7:32)) с вътрешното си 

въображение не смее да размишлява понеже му се струва, че това 

въображение е много далеч и твърде глупаво не само, за да изрази някоя 

част от това, което той разбира за Бога, но дори и да има способност да 

приеме нещо от това. И тъй като мъдростта на това съзерцание е езикът на 

Бога към душата, който е отправен от чист дух към чист дух нищо, което е 

по-малко от дух като сетива, не може да го схване и по този начин за тях то 

е тайно и те не го познават нито пък могат да направят това, нито желаят 

това понеже не го виждат. 

5. Ние можем да извлечем от това причината, поради която някои 

определени хора  – добри и боязливи души  – които ходят по този път и 

желаят да дадат отчет за духовното си състояние на своите наставници 

нито са в състояние да направят това нито знаят как. Поради причината, 

която описахме те имат голяма неохота да говорят за това особено когато 

тяхното съзерцание е от по-чист вид, така че самата душа едва съзнава за 

него. Такъв човек е способен да каже единствено, че е задоволен, спокоен 

и доволен и че съзнава Божието присъствие и че, както му се струва, 

всичко с него е добре; но той не е в състояние да опише състоянието на 

душата си нито да каже нещо за нея освен общите неща като изброените. 

Не е така когато опитностите на душата са от един различен вид като 

видения, чувства и т. н., които обикновено биват приемани, така че 

съзнанието участва – те могат да бъдат описани според това какво са или с 

някаква подобие. Но тази способност да бъдат описани не е според 



природата на чистото съзерцание, което не може да бъде описано, както 

ние казахме, поради която причина е наречено тайно. 

6. То не е наречено тайно единствено поради тази причина, но по подобен 

начин понеже това мистично знание има способността да крие душата в 

себе си. Защото освен да изпълнява своята обичайна функция понякога то 

абсорбира душата и я обгръща в своята тайна бездна по такъв начин, че 

душата наистина вижда, че е отведена далеч от всяко създание и е напълно 

отделена. Така на нея й се струва, че се намира в пълна почивка, до която 

никое човешко създание не може да достигне, като че ли е в една огромна 

пустиня, която няма граници, пустиня възхитителна, приятна и радваща 

поради своята тайнственост, безкрайност и изолираност, където душата все 

повече се издига над всяко временно създание колкото повече намира себе 

си скрита. И тази бездна на мъдростта толкова велико издига и възвишава 

душата в това време правейки я да прониква в същността на науката на 

любовта, че тя не само й показва колко долни са всички способности на 

създанията в сравнение с това съвършено знание на Божественото чувство, 

но по подобен начин тя научава колко долни, погрешни и, в известна 

степен, колко неподходящи са всички тези термини и думи, които в този 

живот използваме по отношение на Божите неща и колко невъзможно е по 

някакъв естествен път или начин, без значение колко учени и блажени 

могат да бъдат те, да я разберат освен чрез просветлението на това 

мистично богословие. И така, когато чрез средствата на това просветление 

душата различава тази истина, т. е. че тя не може да я достигне, още по-
малко да я обясни посредством обикновения човешки език, тя с право я 

нарича тайна. 

7. Това качество на тайнственост и превъзходство над естествената 

способност на Божественото съзерцание му принадлежи не само понеже то 

е свръхестествено, но също така  и понеже то е път, който води и насочва 

душата към съвършенствата на единението с Бога. Тези неща понеже са 

непознати, трябва да бъдат приближени по човешки начин посредством 

незнание и посредством Божествено невежество. Защото, говорейки 

мистично, както ние говорим тук, Божите неща и съвършенства са 

познавани и разбирани такива каквито са, не когато биват търсени и 

практикувани, а когато бъдат намерени и практикувани. За това говори 

пророк Варух казвайки за Божията мъдрост: „Няма никой, който да 

познава пътищата й нито да си представи пътеките й“ (Варух 3:31). По 

подобен начин царският пророк говори за този път на душата когато казва 

на Бога: „Гласът на гърма Ти беше във вихрушката; светкавиците 

осветиха вселената; земята се потресе и се разклати. През морето беше 

Твоят път и стъпките Ти – през големите води, и следите Ти не се 

познаваха” (Пс. 77:18-19). 



8. Всичко това, говорейки духовно, трябва да бъде разбирано в смисъла, в 

който ние говорим. Понеже просветлението на цялата земя от Божията 

светлина е просветлението, което се получава чрез това Божествено 

съзерцание в качествата на душата. Движението и треперенето на земята е 

болезненото очистване, което е предизвикано по този начин; и да кажем, 

че пътят и пътеката на Бога, по която душата пътува към Него в морето и 

Неговите стъпки са в големите води и поради тази причина не могат да 

бъдат познати е все едно да кажем, че този път, по който душата пътува 

към Бога е така таен и така скрит от сетивата на душата както един, който 

пътува в морето, чийто път и стъпки са неизвестни са скрити от сетивата 

на тялото. Стъпките на Бога, по които Той води душата, която  желае да 

привлече по-близо до Себе Си и да направи велика в Своето единение със 

Своята Мъдрост и които са отпечатани в душата имат също и това 

качество, че не могат да бъдат познати. За това в книгата на Йов за тях се 

говори със следните думи: „Разбираш ли как облаците увисват, чудесните 

дела на Съвършения в знание?” (Йов 37:16). Под това се разбира пътищата 

и пътеките, по които Бог постоянно издига и усъвършенства в Своята 

мъдрост душите, които тук са наречени облаци. От всичко това следва, че 

съзерцанието, което води душата към Бога е тайна мъдрост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 18 

Обяснява как тази тайна мъдрост е подобна на стълба 

Сега остава да разгледаме втората точка – т. е. как тайната мъдрост 

прилича на стълба. По отношение на това трябва да се знае, че 

съществуват множество причини, поради които можем да наречем това 

тайно съзерцание стълба. На първо място, точно както един човек се 

изкачва с помощта на стълба и достига до своите притежания, съкровища и 

нещата, които са на сигурно място така посредством това тайно 

съзерцание, без да знае как, душата се издига и изкачва към едно знание и 

притежание на добрите неща и съкровищата в небето. Това е добре 

изразено от царския пророк Давид когато казва: „Те преминават от сила в 

сила; всеки от тях се явява пред Бога в Сион” (Пс. 84:7). Този Бог е 

съкровището, което се намира на безопасно място в  Сион, което е щастие. 

2. Ние можем също така да я наречем стълба понеже точно както стълбата 

има стъпала, по които човек се изкачва то също така има такива, за да 

можем да се изкачваме. По подобен начин нещата, които тайното 

съзерцание предизвиква в душата я издигат до Бога и все пак я смиряват по 

отношение на самата нея. Защото това, което Бог дава смирява душата и в 

същото време я издига. По този път, да слизаш надолу означава да се 

изкачваш и да се изкачваш означава да слизаш, понеже който смирява себе 

си се възвишава и който възвишава себе си се смирява (Лука 14:11). Освен 

това добродетелта на смирението е величие и посредством тези 

упражнения Бог желае да накара душата да се изкачва по тази стълба, така 

че да може да се смири и да слиза, за да може да се възвиси, така че да се 

изпълнят думите на Мъдреца а именно: „Преди загиването сърцето на 

човека се превъзнася и преди прославянето то се смирява” (Пр. 18:11). 

3. Говорейки сега общо душата, която желае да разбере това ще бъде 

способна да види как по този път (ние оставяме настрана духовния аспект, 

за който душата не съзнава) тя трябва да премине през много изкачвания и 

слизания и как изобилието, на което се наслаждава веднага е последвано от 

изпитания и бури дотолкова, че на нея й се струва, че този период на покой 

й е даден, за да може да бъде предупредена и подсилена срещу 

оскъдността, която я очаква; точно както след окаяността и мъчението има 

изобилие и спокойствие. На душата й се струва, че преди да празнува този 

празник тя първо трябва да премине през бдението. Това е обичайния път и 

начин на съзерцанието докато душата достигне до състояние на тишина. 

Тя никога не остава в едно и също състояние за дълго време, но постоянно 

се издига и слиза. 

4. Причината за това е, че докато достигне до съвършенството, което се 

състои в съвършена любов към Бога и в презрение към себе си, душата по 



необходимост първо трябва да се научи на едното т. е. издигането и след 

това на другото т. е. смирението – докато развие съвършени навици. 

Тогава това издигане и слизане ще престане понеже душата е достигнала 

до Бога и ще стане едно с Него, което става на върха на тази стълба понеже 

стълбата достига и свършва с Бога. Тази стълба на съзерцанието, която, 

както казахме, слиза от Бога, има своя предобраз в стълбата, която Яков 

видял в съня си, по която ангелите възлизат и слизат от Бога към хората и 

от хората към Бога, Който Сам стои на края на стълбата (Бит 28:12). 
Всичко това, казва Божественото Писание, се случило през нощта, когато 

Яков спял, за да покаже колко таен е този път и възлизане към Бога и 

колко е различен от този на човешкото знание. Това е съвсем очевидно 

понеже обикновено това, което е от най-голяма полза за него – т. е. 

постоянно да губи себе си и да стане подобен на нищо е смятано за 

възможно най-лошото; и това, което е от най-малка полза, което за душата 

е да намери утешение и наслада (от което тя обикновено губи, а не печели) 

се смята за най-доброто. 

5. Но сега говорейки нещо по-реално и конкретно за тази стълба на 

тайното съзерцание ние ще отбележим, че принципната характеристика на 

съзерцанието, поради която причина тук то е наречено стълба е, че то е 

наука на любовта. Това, както казахме, е едно вдъхнато и любещо 

познание на Бога, което просветлява душата и в същото време я запалва с 

любов докато я издигне стъпка по стъпка до самият Бог Създател. Понеже 

единствено любовта свързва и съединява душата с Бога. За да може това да 

бъде видяно по-ясно ние ще опишем стъпките на тази Божествена стълба 

една по една посочвайки накратко знаците и резултатите на всяка една, 

така че по този начин душата да може да се досети на коя от тях се намира. 

След това ние ще ги разграничим според техните резултати както правят 

Св. Бернар и св. Тома защото да ги познаваме в самите тях не е възможно 

по естествен начин понеже тази стълба на любовта е, както казахме, 

толкова тайна, че единствено Бог я претегля и премерва. 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 19  

Започва да обяснява десетте стъпала13 на мистичната стълба на 

Божията любов според св. Бернар и св. Тома. Тук се разглеждат първите 

пет 

Ние виждаме, че стъпалата на тази стълба на любовта, които душата  
изкачва една по една приближавайки се към Бога са десет. Първото 

стъпало на любов кара душата да отпада и то за нейна полза. Невястата 

говори за тази стъпка на любов когато казва: „Заклевам ви, йерусалимски 
дъщери, ако намерите възлюбения ми – то какво? Кажете му, че съм 

ранена от любов (Песен 5:8). Все пак тази болест не е смъртоносна, а за 

Божия слава защото в нея душата загубва съзнание за греха и за всички 

неща, които не са Бог заради самия Бог както свидетелствува и Давид 

казвайки: „Душата ми е отпаднала” (Пс. 143:7) – т. е. по отношение на 

всички неща за Твоето спасение. Защото както един болен човек преди 

всичко губи апетит и вкус за всякаква храна и неговият цвят се променя 

така по подобен начин на това стъпало на любов душата губи своя вкус и 

желание за всички неща и подобно на влюбен човек променя своя цвят и 

други акциденции от миналия й живот. Душата не би се разболяла от тази 

болест ако отгоре не й бе дадено голямо количество топлина както казва 

Давид в следния стих: Pluviam voluntariam segregabis, Deus, haereditati 
tuae, et infirmata est (Пс. 68:9) и т.н. Тази болест и загуба на съзнание за 

всички неща, която е началото и първата крачка по пътя към Бога ние ясно 

описахме когато говорихме за унищожението на душата когато започва да 

изкачва тази стълба на съзерцателно очистване и когато не може да намери 

удоволствие, подкрепа, утеха или изобилен мир в нищо. Оттук тя веднага 

започва да се изкачва по следващото стъпало. 

2. Второто стъпало кара душата да търси Бога непрестанно. Така когато 

Невястата търси Възлюбения на леглото си (след като при първата стъпка е 

изгубила съзнание за всичко останало)  и не Го намира тя казва: Ще стана 

сега и ще обиколя града по улиците и по площадите – ще търся онзи, 

когото обича душата ми” (Песен 3:2). Това, както ние казахме, душата 

прави без да престава, както я съветва Давид казвайки: „Търсете Господа и 

Неговата сила; търсете лицето Му винаги” (Пс. 105:4) подобно на 

Невястата, която питайки за Него стражите ги оставя и продължава 

нататък. Мария Магдалена дори не забелязала ангелите на гроба (ЙОан 

20). При тази стъпка душата е толкова тревожна, че търси Възлюбения във 

всички неща. Каквото и да помисли тя веднага се сеща за Възлюбения. За 

каквото и да говори, каквото и да прави тя говори и действа за 

Възлюбения. Когато се храни, когато спи, когато гледа, когато прави 

каквото и да е, единственото за което тя се грижи е Възлюбения, както е 
                                                             
13 или степени 



казано по-горе по отношение на копнежа на любовта. И сега, когато 

любовта започва да възстановява нейното здраве и тя намира нова сила в 

любовта на това второ стъпало тя веднага започва да се изкачва към 

третото посредством новото очистване в нощта както ще кажем след 

малко, което предизвиква в душата следните резултати. 

3. Третото стъпало на тази стълба е това, което кара душата да работи и й 

дава сила да не отпада. Относно това царския пророк казва: „Блажен онзи 

човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите 

Му” (Пс. 112:1). Тогава ако страха, макар че тя е дъщеря на любовта, 

причинява в нея тази жажда да работи, какво би направила самата любов? 

На това стъпало душата вижда големите неща направени за Възлюбения 

като малки; многото неща както малко и дългото време, през което Му 

служи като кратко поради огъня на любовта, който сега гори. Така било и с 

Яков, който след като слугувал 7 години трябвало да слугува още 7, но те 

му се видели като кратко време поради неговата любов (Битие 29:20). Сега 

ако любовта към едно творение може да извърши толкова много в Яков 

какво ще бъде в състояние да направи любовта към Създателя, която  
обзема душата при третото стъпало? Тук поради голямата любов, която 

има към Бога тя изпитва силни болки и страдания заради това, че прави 

толкова малко за Бога; и ако би било законно за нея да се унищожи заради 

Него тя би била доволна да направи това дори и хиляда пъти. Поради тази 

причина тя смята себе си за безполезна във всичко, което върши и мисли, 

че живее напразно. Друг чуден резултат в душата е, че тя смята себе си, без 

всякакво съмнение, за по-лоша от всички останали души: първо понеже 

любовта постоянно я учи колко много дължи на Бога и второ понеже 

върши за Бога много неща, за които знае, че те всички са неправилни и 

несъвършени и че те всички й носят объркване и страдание понеже 

осъзнава колко низък е начина, по който работи за Бога, Който е толкова 

възвишен. На това трето стъпало душата е много далеч от тщеславието и 

самонадеяността както и от съдене на другите. Тези тревожни резултати 

заедно с много други като тях са произведени в душата при третото 

стъпало. От тях тя намира смелост и сила да се изкачи на четвъртото 

стъпало, което е това, което следва. 

4. Четвъртото стъпало на тази стълба на любовта е това, посредством което 

душата изпитва едно свойствено страдание поради Възлюбения, което все 

пак не води до изтощение. Защото, както казва св. Августин, любовта 

прави всички неща, които са големи, тежки и  трудни за носене почти като 

нищо. Невястата говори за това стъпало когато, желаейки да достигне до 

последното казва на Съпруга: „Коя е тази, която идва от пустинята, 

опираща се на възлюбения си? Аз те събудих под ябълката; там те роди 

майка ти, там те роди родителката ти” (Песен 8:5). Тук духът има 

толкова много сила, че подчинява плътта и й обръща толкова малко 



внимание колкото дървото на едно от своите листа. Душата по никакъв 

начин не търси своята собствена утеха или удоволствие, нито в Бога нито в 

нещо друго, нито пък желае или търси от Бога някаква услуги понеже ясно 

вижда, че вече е получила достатъчно и се тревожи единствено дали ще е в 

състояние да извърши нещо, което е угодно на Бога и дали ще може да Му 

окаже някаква услуга както Той заслужава и в отплата на това, което тя е 

получила от Него, дори ако трябва да плати за това скъпа цена. Душата 

казва в своя дух и сърце: Ах, Боже и Господи мой! Колко много са тези, 

които търсят в Теб своето собствено утешение и наслада и желаят да им 

дадеш услуги и дарове. Но тези, които желаят да доставят на Теб наслада и 

да дадат на Теб нещо, за което те сами да платят, поставяйки собствените 

си интереси на последно място са твърде малко. Бедата, Господи, не е в 

Твоето нежелание да ни даваш нови неща, но в това, че ние не използваме 
това, което сме получили единствено в служба на Теб, за да доставим 

наслада на Теб да ни ги даваш постоянно. Това стъпало на любов е 

изключително издигнато. Защото понеже душата върви винаги след Бога с 

любов и истина, наситена с дух на страдание заради Него Неговото 

могъщество често и постоянно й дава наслада и я навестява сладко и 

деликатно в духа. Понеже безкрайната любов на Христос, Словото, не 

може да понесе нещастието на Неговия любим, без да му помага от време 

на време. Той говори за това чрез Еремия казвайки: „Иди и прогласи в 

ушите на йерусалимската дъщеря: Така казва Господ: Помня за тебе 

милеенето ти, когато беше млада, любовта ти, когато беше невяста, как 

Ме следваше в пустинята, в незасята земя” (Ер. 2:2). Говорейки духовно 

това подчертава отделянето, което сега душата изпитва по отношение на 

всяко творение, така че тя не може да си почине никъде и никъде не 

намира мир. Четвъртото стъпало разпалва душата и я прави да гори с 

такова желание за Бога, че тя се издига до петото, което е това, което 

следва. 

5. Петото стъпало на тази стълба на любовта кара душата да желае и 

нетърпеливо да копнее за Бога. На това стъпало старанието на обичащия да 

схване Възлюбения и да бъде обединен с Него е такова, че всяко забавяне, 

колкото и малко да е, става твърде дълго, тежко и противно и той 

постоянно вярва, че намира Възлюбения. И когато се оказва, че неговото 

желание е разочаровано (което става почти всеки миг) той загубва 

съзнание в това силно желание  както казва псалмиста говорейки за тази 

стъпка със следните думи: „Копнее и даже примира душата ми за 

дворовете Господни; сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог” (Пс. 

83:2). При това стъпало обичащия трябва да види това, което обича или да 

умре. На това стъпало се намирала Рахил, когато, поради голямата си 

скръб, че няма деца казала на Яков нейния съпруг: „Дай ми деца или ще 

умра“ (Бит 30:1) Тук хората гладуват като кучета и тичат около Божия 

град. На това стъпало, което е това на глад, душата е подхранвана с любов; 



защото, дори когато гладува, тя е в изобилие. Така тя се издига до шестото 

стъпало, което произвежда резултатите, които следват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 20 

която разглежда останалите пет стъпала на любовта 

На шестото стъпало душата бързо тича към Бога като отново и отново се 

докосва до Него. Тя тича без да се уморява поради своята надежда защото 

любовта, която я прави силна я кара да тича бързо. За това стъпало пророк 

Исая казва: „а онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се 

издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и 

няма да отслабнат (Ис. 40:31). За същото стъпало намеква и следния стих 

от псалма: „Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми 

въздиша за Тебе, Боже (Пс. 42:1), защото сърцето в своята жажда тича към 

водата с голяма бързина. Причината за тази бързина е, че на това стъпало 

любовта на душата е нарастнала много понеже тук тя е почти изцяло 

очистена както се казва в псалма, а именно: Sine iniquitate cucurri (Пс. 

29:4). И в друг Псалм: „Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, когато 

разшириш сърцето ми” (Пс. 119:32). От тази шесто стъпало душата 

веднага се изкачва на седмото, което следва. 

2. Седмото стъпало на тази стълба прави душата извънредно смела. 

Нейната любов не преценява нещата според надеждата да ги постигне, 

нито пък приема съвет да се върне назад, нито пък я спира някакъв срам, 

понеже благоразположението, което Бог й е показал й дава ревността на 

смелостта. Оттук следва това, което казва апостола, а именно: „Любовта 

на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи“ (1 ОР. 13:7). За 

това стъпало говори Мойсей когато умолява Бога да прости на людете му, 

а ако не да изличи и неговото име от книгата на живота, в която то е 

записано (Изх. 32:31-32). Такива хора получават от Бога това, за което Го 

молят с желание. Поради това Давид казва: „Весели се също така в 

Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти” (Пс. 37:4). На това 

стъпало Невястата става смела и казва: Osculetur me osculo oris (Песен 1:1). 
На това стъпало за душата не е законно да се домогва смело освен ако не 

чувства вътрешното благоволение на царския скиптър протегнат към нея, 

за да не би случайно да падне на останалите стъпала, по които се изкачва 

към своята цел и където тя трябва да застане със смирение. От тази 

смелост и сила, които Бог дава на душата на това седмо стъпало, така че тя 

може да бъде смела пред Бога в ревността на любовта, следва осмото, на 

което тя пленява Възлюбения и бива обединена с Него както следва. 

3. Осмото стъпало на любовта кара душата да Го сграбчи и да Го държи 

здраво без да Го оставя да си отиде както казва Невястата: „Mалко след 

като ги отминах, намерих онзи, когото обича душата ми; хванах го и не 

го пуснах, докато не го доведох в къщата на майка си и във вътрешната 

стая на онази, която ме е родила” (Песен 3:4). На това стъпало на 



единение душата задоволява своите желание, но не постоянно. Някои 

души се изкачват на определена височина и след това губят своята опора, 

понеже ако това състояние продължи тя би възвеличила себе си в този 

живот. Поради това душата остава тук за много кратък период. За пророк 

Данаил, понеже той бил човек на желанията, му било заповядано да остане 

на това стъпало, когато му било казано: „Данаиле, мъжо възлюбен,…стой 

прав, защото си мъж на желания (Дан 10:11) След тази стъпка следва 

деветото, на което душата става съвършена, както ще кажем по-нататък, 

което е това, което следва. 

4. Деветото стъпало на любовта кара душата да гори от наслада. Това 

стъпало е на съвършения, който гори сладко в Бога. Защото тази сладка и 

възхитителна страст е причинена в тях от Светия Дух, поради единението, 

което те сега имат с Бога. Поради тази причина св. Григорий казва за 

апостолите, че когато Светия Дух слязъл видимо на тях те започнали да 

горят вътрешно и сладко с любов. За добрите неща и за Божите съкровища, 

на които душата се наслаждава на това стъпало ние не можем да говорим 

понеже дори и да напишем много книги за тях все пак по-голямата част 

пак ще си останат неизказани. Поради тази причина и понеже ние ще 

кажем нещо за това по-нататък тук аз не казвам нищо повече освен, че след 

това следва десетото и последно стъпало на тази стълба на любовта, което 

не принадлежи на този живот. 

5. Десетото и последно стъпало на тази тайна стълба на любовта кара 

душата да бъде изцяло асимилирана от Бога по причина на ясното и 

непосредствено видение на Бога, което тя притежава. Тя достига до него 

когато, след като в този живот се е изкачила до деветото стъпало, 

продължава напред извън плътта. Тези души, които са малко на брой, не 

преминават през чистилището, понеже вече са били изцяло очистени от 

любовта. За тях свети Матей казва: Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum 
videbunt (Матей 5:8). И, както казахме, видението е причината за 

прекрасното подбие на душата с Бога защото, както казва св. Йоан, ние 

знаем, че ще бъдем като Него (Йоан 3:2) Не защото душата ще получи 

способности на Бог, понеже това е невъзможно, но защото всичко, което е 

тя ще стане като Бог, поради която причина тя ще бъде наречена и ще бъде 

Бог по съучастие. 

6. Това е тайната стълба, макар че на най-високите стъпки тя не е вече 

толкова тайна за душата понеже й е открита от любовта чрез великите 

резултати, които любовта произвежда в нея. Но на това последно стъпало 

на ясно видение, което е последното стъпало на стълбата, която Бог 

спуска, както ние вече казахме, няма нищо, което да е скрито за душата по 

причина на пълното й асимилиране. За него нашия Спасител казва: „В оня 

ден няма да ме питате нищо (Йоан 16:23). Но до този ден, колкото и 



високо да се е изкачила душата, за нея остава нещо скрито – т. е. това, 

което не й достига за пълното асимилиране в Божията природа. По този 

начин според мистическото богословие и тайна любов душата продължава 

да се издига над всички неща и над себе си и да се изкача към Бога. 

Понеже любовта е като огън, който винаги се издига нагоре с желанието да 

бъде абсорбиран в центъра на своята сфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 21 

която обяснява думата „укрита“ и цветовете, с които душата  се 

предрешава в тази нощ 

Сега след като обяснихме причините, поради които душата нарича това 

съзерцание една „потайна стълба“ ни остава по подобен начин да обясним 

думата „укрита“ и причината, поради която душата върви по тази „потайна 

стълба“ укрита. 

2. За да разберем това трябва да се знае, че да укриеш някого не е нищо 

друго освен да го скриеш или да покриеш в друг вид или фигура, като 

волята и целта зад това е да се придобие благодатта и волята на този, който 

е твърде възлюбен. Други пък се укриват поради някакви съперници, за да 

могат по такъв начин да изпълнят по-добре своята цел. В такъв момент 

човек избира дрехи и облекло, които най-добре представят и показват 

настроението на неговото сърце и които  най-добре го прикриват от 

неговите съперници. 

3. Тогава душата докосната от любовта на Съпруга Христос, която желае 

да достигне до Неговата благодат и да получи благоволението Му 

продължава предрешена с това прикритие, което най-явно показва 

чувствата на нейния дух и което ще я пази най-тайно в нейното пътуване 

от противниците и враговете, които са дявола, света и плътта. Облеклото, 

което тя носи се състои от три основни цвята – бяло, зелено и пурпурно, 

които показват трите богословски добродетели, вяра, надежда и любов. 

Чрез тях душата не само получава благодатта и благоволението на нейния 

Възлюбен, но ще пътува в сигурност и пълна защита от тези трима 

врагове: понеже вярата е вътрешната туника на едно свидетелство толкова 

чисто, че то напълно заслепява очите на разбирането. И така, когато 

душата пътува облечена с вяра тя е защитена от дявола, който е 

едновременно най-силния и най-хитрия от враговете. 

4. Св. Петър не би могъл да намери по-добра защита от вярата, която да го 

спаси от дявола когато казва: Cui resistite fortes in fide (1 Петър 5:9). И за да 

придобие благодатта на Възлюбения и единение с Него, душата не би 

могла да облече по-добра туника, която да служи като основа и начало на 

останалите дрехи на праведност от тази бяла дреха на вярата, понеже без 

нея, както казва апостола, не е възможно да се угоди на Бога и с нея, не е  
възможно да не Му бъде угодна. Защото той самият казва чрез пророка 

Sponsabo te mihi in fide (Осия 2:20), което е същото както да каже: Ако ти 

желаеш, о душе, да бъдеш обединена и сгодена за Мен, ти трябва да 

дойдеш вътрешно облечена с вяра. 



5. Душата носи тази бяла дреха на вярата пътувайки през тази мрачна нощ, 

когато вървейки във вътрешни ограничения и мрак, както казахме преди, 

тя не получава помощ, под формата на светлина, от нейното разбиране, 

нито отгоре понеже Небето изглежда затворено за нея и Бог се крие нито 

отдолу понеже тези, които я учат не я задоволяват. Тя страда и устоява 

преминавайки през тези изпитания без да изпуска от поглед Възлюбения, 

Който чрез изпитания и трудности изпитва вярата на Своята Невяста, така 

че след това тя да може вярно да повтори думите на Давид: „чрез думите 

на Твоите уста аз опазих себе си от пътищата на насилниците” (Пс. 

17:4). 

6. На следващо място, върху тази бяла туника на вярата душата облича 

втория цвят, който е зелена одежда. Чрез това, както казахме, се 

символизирана добродетелта на надеждата, чрез която, както в първия 

случай, душата е избавена и защитавана от втория враг, който е света. 

Защото този зелен цвят на жива надежда в Бога дава на душата такъв плам, 

кураж, и търсене на нещата от вечния живот, че сравнени с това, за която 

тя се надява всички неща на света изглеждат, и те наистина са, сухи, 

увехнали и без всякаква стойност. Сега душата съблича себе си от всички 

онези светски дрехи и одежди, не отправя сърцето си след нищо, което 

принадлежи на този свят и без да се надява на нищо, без значение дали 

настоящо или бъдещо, но живее облечена единствено в надежда за вечен 

живот. Поради това, когато сърцето й е така издигнато над света, той не 

само не може да докосне сърцето й нито да го задържи, но дори не може да 

се появи пред погледа му. 

7. И така, предрешена в тази зелена одежда душата пътува в пълна 

сигурност от този втори враг, който е света. Защото св. Павел говори за 

надеждата като за шлем на спасение (1 Сол. 5:8) – т. е. част от бронята, 

която предпазва цялата глава и я покрива, така че от нея остава непокрит 

само един малък отвор, през който да гледа. И надеждата има това 

качество, че покрива всички чувства на главата на душата, така че няма 

нищо принадлежащо на света, в което тя да може да се потопи нито пък 

има пролука, през която някоя стрела на света може да я рани. Все пак 

душата има отвор, през който й е позволено да гледа, така че очите й да 

могат да гледат напред, но не и в някоя друга посока; защото това е 

функцията, която надеждата обичайно изпълнява в душата т. е. насочва 

очите напред, за да гледат единствено към Бога така както казва Давид за 
своите очи: Oculi mei semper ad Dominum (Пс. 25:15). Той не се надява да 

намери добро на някое друго място освен както той самият казва в един 

друг псалм: „Ето, както очите на слугите гледат към ръката на 

господаря им, както очите на слугинята – към ръката на господарката й, 

така гледат очите ни към Господа, нашия Бог, докато се смили над нас 
(Пс. 122:2). 



8. Поради тази причина и поради тази одежда (тъй като душата винаги 

гледа към Бога и не спира очите си на нищо друго нито намира 

удоволствие в нещо друго освен в самия Него) Възлюбения толкова се 

удоволства в душата, че с право може да се каже, че душата получава от 

Него толкова колкото се е надявала да получи. Поради тази причина 

Съпруга в Песен на песните казва на Невястата, че гледайки към Него само 

с едно око тя наранява сърцето Му (Песен 4:9). Без тази зелена одежда на 

надеждата единствено в Бога за душата би било невъзможно да върви 

напред и да извърши този любещ подвиг понеже няма да има успех понеже 

това, което движи и побеждава е важността на надеждата. 

9.  С тази дреха на надежда душата пътува предрешена през тази тайна и 

мрачна нощ, за която ние говорихме; защото тя е толкова цялостно 

очистена от всяко притежание и подкрепа, че фиксира очите и грижата си 

единствено върху Бога слагайки устата си в праха (Плач 3:29) дано поне от 

там да има надежда – да повторим въпросът зададен преди от Еремия. 

10. Над бялата и зелена одежда като корона и съвършенство на тези дрехи, 

в които се предрешава, сега душата облича третия цвят, който е блестяща 

дреха от пурпур. Посредством това тя подчертава третата добродетел – 
любовта. Това не само добавя благодат към другите два цвята, но кара 

душата да се издигне толкова високо, че тя се приближава до Бога и става 

твърде красива и угодна на Него, така че може смело да каже: „Твоите 

масла са благоуханни; името ти е ароматно като разлято масло; затова 

те обичат девиците (Песен 1:3). Одеждата на любов на свой ред 

причинява по-голяма любов във Възлюбения и не само предпазва душата и 

я скрива от третия враг, който е плътта (защото там където има истинска 

любов към Бога няма нито любов към себе си нито към нещо себично), но 

дори дава стойност на останалите две добродетели придавайки им сила и 

мощ да защитават душата и благодат и красота да угодят на Възлюбения 

защото без любов никоя добродетел няма благодат пред Бога. Това е 

пурпура, за който се говори в песента (Песен 3:10), на която Бог се обляга. 

Облечена с тази пурпурна одежда душата пътува когато (както беше 

обяснено преди това в първата станца) тя излиза от себе си в мрачната нощ 

и от всички създадени неща „запалена с копнеж любовен“ по тази тайна 

стълба на съзерцанието към съвършеното единение на Божията любов, 

нейното възлюбено спасение.14 

11. Това е преобличането, което душата казва, че носи в нощта на вярата 

по тайната стълба и тези са трите цвята. Те представляват най-удачната 

подготовка за единение на душата с Бога според тези три качества, които 

са разбирането, паметта и волята. Защото вярата изпразва и помрачава 

разбирането що се отнася до всяка естествена интелигентност и по този 
                                                             
14 Или „здраве“ 



начин го подготвя за единение с Божествената Мъдрост. Надеждата 

изпразва и премахва паметта от всички създадени притежания; защото, 

както казва св. Павел, ние се надяваме за това, което нямаме (Римл. 8:24) и 

така тя отдръпва паметта от всичко, което може да бъде притежавано и я 

фокусира върху това, за което се надява. С тази цел надеждата единствено 

в Бога подготвя паметта за единение единствено с Него. По същия начин 

любовта изпразва и унищожава любовите и желанията на волята за всичко, 

което не е Бог и ги фокусира единствено върху Бога. По този начин тази 

добродетел подготвя това качество и го обединява с Бога чрез любов. И 

понеже функцията на тези добродетели е да отдръпнат душата от всичко, 

което не е Бог тяхната функция следователно е да я обединят с Бога. 

12. Така ако не пътува упорито, облечена в одеждата на тези три 

добродетели, за душата е невъзможно да достигне до съвършено единение 

с Бога чрез любов. Откъдето, за да може душата да достигне до това, което 

желае, което е любещото и деликатно единение с нейния Възлюбен това 

облекло и цветовете, които тя слага са най-необходими и подходящи. По 

подобен начин, да остане в тези дрехи и да постоянства докато получи 

целта, която толкова желае и която е единението с любовта е голямо и 

случайно щастие, поради което на тази линия душата също така казва: 

О, щастие случайно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 22 

Която обяснява третата линия на втората станца 

Съвсем ясно е, че за тази душа е щастлив случай да върви в път като този 

защото, както казахме, именно този път напред я избавя от дявола, от света 

и от нейната собствена чувственост. Достигайки свобода на духа толкова 

скъпоценна и толкова желана от всички тя върви от низките неща към 

възвишените; от земна тя става небесна, от човешка става божествена. 

Така тя достига да има своето общение в небето понеже има душа в 

състояние на съвършенство както ще кажем в това, което следва макар и 

много по-накратко. 

2. Най-важната причина за моята задача, която ме накара да започна това 

беше обяснението на тази нощ в много души, които преминават през нея и 

все пак не знаят нищо за нея, както казахме в пролога. Сега това обяснение 

вече е наполовина пълно. Макар че беше казано много по-малко от това, 

което може да бъде казано, ние показахме колко многобройни са 

благословенията, които душата получава чрез нощта и колко щастлив е 

случая, посредством който тя преминава през нея. Когато една душа е 

уплашена от ужаса на толкова много изпитания, тя също така е и 

насърчена от надеждата за толкова много и толкова прекрасни Божи 

благословения, които тя получава там. Освен това има и още една причина 

това е добър случай за душата; и тази причина е дадена в следващата 

линия 

едничка безопасно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 23 

Обяснява четвъртата линия и описва чудното скривалище където 

душата стои по време на нощта. Показва как, макар че дяволът има 

достъп до други, високи места той не може да достигне до това. 

„укрита“ означава същото като „на тайно място“ или „криеща се“ и така 

това, което душата казва тук (а именно, че тя върви напред „във булото 

укрита„) е по-пълно обяснение на голямата сигурност, която тя сама в 

първата линия на станцата казва, че има посредством мрачното съзерцание 

по пътя на единението с Божията любов. 

2. Когато душата казва: „в мрак и скрита“ това означава, че докато тя 

пътува в мрак по начина, по който беше казано, тя е скрита от дявола и от 

неговите примамки и хитрости. Причината, поради която докато пътува в 

мрака на това съзерцание, душата е свободна и скрита от хитростите на 

дявола е, че това съзерцание е вдъхнато пасивно и тайно без знанието на 

сетивата и способностите, както вътрешни така и външни, на чувствената 

част. Оттук следва това не само, че тя пътува скрито и е свободна от 

препятствията, които тези способности могат да поставят на пътя й поради 

нейната естествена слабост, но по подобен начин и от дявола, който освен 

посредством тези способности на чувствената част не може да достигне 

или да знае това, което е в душата нито какво се случва в нея. 

Следователно, колкото по-духовно, по-вътрешно и по-отдалечено от 

сетивата е съзерцанието толкова по-малко го разбира дявола. 

3.  Tака за сигурността на душата е от голямо значение това вътрешно 

съзерцание да бъде от такъв вид, че самите чувства на по-ниzката част да 

остават в мрак, да не знаят за него и да не достигат до него: първо, за да 

бъде  духовното общуване по-изобилно и слабостта на чувствената част да 

не препятства свободата на духа; второ, понеже, както казахме, душата 

пътува по-сигурно тъй като дявола не може да проникне до нея. Така ние 

можем да разберем този пасаж където нашия Спасител говори за едно 

духовно чувство, казвайки: „Нека левицата ти да не знае какво прави 

десницата“ (Матей 6:3). Което е същото, като че ли Той казва: Нека 

левицата ти да не знае какво се случва с десницата, която е по-високата и 

духовна част на душата; т. е. нека да действа така, че по-ниzката част от 

твоята душа, която е чувствената част, да не може да достигне до нея; нека 

тя да бъде тайна единствено между духа и Бога. 

4. Вярно е, че често когато тези много интимни и тайни духовни общения 

се случват в душата, макар дявола да не може да разбере от какъв вид са те 

все пак голямата почивка и тишина, която някои от тях дават на чувствата 

и способностите на чувствената част ясно му показват, че те се случват и 

че чрез тях душата приема определени благословения. И тогава, виждайки, 



че не може да им попречи в дълбочините на душата, той прави каквото е 

по силите му, за да обърка и обезпокои сетивната част – тази част, до която 

той е способен да достигне – под формата на притеснения, ужаси и страх с 

намерение по този начин да смути и обърка по-високата духовна част на 

душата по отношение на това благословение, което тя сега приема и на 

което се наслаждава. Но често, когато подобно общение се случва в 

душата дявола при всичките си опити не е способен да я обърка. Вместо 

това душата намира едно ново и по-голямо предимство и по-сигурно 

място. Защото когато почувства объркващото присъствие на врага – чудно 

нещо! – без да знае как това се случва и без каквото и да е усилие от нейна 

страна – тя влиза още по-дълбоко в своите вътрешни дълбини, чувствайки, 

че това е нужно, за да намери сигурно убежище където е най-отдалечена и 

скрита от врага. И така нейния мир и радост, които дявола се опитва да й 

отнеме нарастват; всички страхове, които я нападат остават навън; и тя 

остава ясно и ликуващо съзнателна за своята радост и за този тих мир и 

сладост на скрития Съпруг, които нито света нито дявола могат да й дадат 

или да отнемат. В това състояние тя разбира думите на невястата в Песен 

на песните: „Ето, носилката е на Соломон; около нея са шестдесет яки 

мъже от Израелевите силни. Те всички държат меч и са обучени на 
война; всеки държи меча си на бедрото си поради нощни страхове” 

(Песен 3:7-8). Тя съзнава този мир и сила макар често също толкова ясно 

да осъзнава, че  външно нейните плът и кости са измъчвани. 

5. По друго време когато духовното общение не се извърша в толкова 

голяма степен в духа, но в него участват и чувствата дявола по-лесно 

успява да обърка духа и да причини безредие в него. Големи са мъченията 

и трудностите, които духа изпитва; понякога те надхвърлят всичко, което 

може да бъде описано. Понеже когато има директен контакт на дух с дух 

ужаса, който злия дух причинява на добрия дух (имам в предвид в душата) 

е непоносим. Това по подобен начин е изразено от Невястата в Песента, 

когато тя казва, че така й се е случил по времето, когато е искала да 

достигне до вътрешното припомняне, за да се ползва от тези 

благословения. Тя казва: „Коя е тази, която изглежда като зората, 

красива като луната, чиста като слънцето, страшна като войска със 

знамена? (Песен 6:10). 

6 Понякога по изключение се случва дявола да успее да види някои от 

нещата, които на Бога Му се е видяло угодно да даде на душата. Това става 

когато те са й давани чрез посредничеството на един добър ангел. Защото 

Бог обичайно позволява на врага да има знание за нещата, които идват 

посредством добрите ангели отчасти, за да може той да прави това, което 

му е възможно срещу тях и отчасти поради справедливост и за дa не може 

да каже, че не му е дадена никаква възможност да завладее душата, както 

казал за Йов (Йов 1:1-11). Такъв би бил случая ако Бог не беше позволил 



известно равенство между двамата войни – т. е. добрият и злият ангел – 
когато те се борят за душата, така че всяка победа може да бъде от голяма 

стойност и душата, която е победоносна и вярна в изкушенията да може да 

бъде ще по-изобилно възнаградена. 

7. Следователно, можем да видим, че поради тази причина в пропорцията, 

в която Бог води душата и общува с нея, Той оставя и дявола да й 

въздейства. Когато душата има истински видения посредством помощта на 

добрите ангели (понеже това обикновено става по този начин, макар че се 

разкрива Самият Христос, понеже Той се явява винаги тайно в Своето 

действително лице) Бог също така позволява на злия ангел да представи на 

душата лъжливи видения от същия вид по такъв начин, така че душата, 

която е невнимателна може лесно да бъде заблудена от техния външен 

изглед както и става с много души. За това се говори в Изход (Изход 7:11-
12; 8:7) където се казва, че всички истински знамения, които Мойсей 

извършил били имитирани от магьосниците на фараона. Ако той извеждал 

жаби те правели същото, ако превръщал водата в кръв те правели същото. 

8. И не само, че злия имитира Бога с тези телесни видения, но той също 

така имитира и се меси в духовното общение, което идва посредством 

помощта на ангел, когато успява да ги види (понеже както казва Йов (Йов 

61:25): Omne sublime videt. Все пак понеже тези неща са без форма и образ 

(понеже не е в природата на духа да има такива неща) той не може да ги 

имитира и да фалшифицира както другите, които са давани под някакви 

форми и образи. И така, за да напада душата по начина, по който тя е 

посещавана, неговия ужасен дух представя подобно видение, за да напада 

и унищожава духовните неща чрез духовни. Когато това става точно 

когато добрият ангел се готви да даде на душата духовното съзерцание за 

нея не е възможно да се скрие на сигурното тайно място на съзерцанието 

достатъчно бързо, за да не бъде видяна от дявола и той се появява пред нея 

и предизвиква ужас и смущение на духа, което понякога е твърде ужасно. 

Понякога душата може бързо да се освободи от него, така че споменатия 

ужас на злия дух да не бъде в състояние да й повлияе и отново да дойде на 

себе си бивайки подпомогната в това от ефективната духовна благодат, 

която й дава добрият ангел. 

9. Друг път дяволът надвива и обгражда душата със смущение и ужас, 

което за нея е по-голямо мъчение от всяко мъчение, което може да 

съществува в този живот. Защото когато това ужасно действие се извършва 

директно от дух към дух в нещо подобно на голота и ясно разграничимо от 

всичко, което е веществено, то е по-тежко от всичко, което сетивата могат 

да почувстват. То действа за известно време в духа, но все пак не за дълго 

понеже в противен случай той би бил изгонен от плътта поради жестокото 



действие на другия дух. След това в него остава само спомен, който е 

достатъчен, за да причини голямо страдание. 

10. Всичко, което описахме тук се случва на душата пасивно без тя да 

прави или да не прави нещо сама по се бе си по отношение на него. Но в 

тази връзка трябва да се знае, че когато добрият ангел позволи на дявола да 

вземе превес и да нападне душата със своя духовен ужас, той прави това, 

за да очисти душата и да я подготви посредством духовно бдение за 

някакво голямо духовно добро и радост, които той желае да й даде. Защото 

той никога не умъртвява осен, за да даде живот нито смирява освен, за да 

възвиси, което се случва малко по-късно. Тогава, според това колко мрачно 

и ужасно е било очистването, което душата е понесла й се дава един  дар 

на едно чудно и възхитително духовно съзерцание, което понякога е 

толкова издигнато, че езикът не е в състояние да го изрази. Духът е бил 

очистен посредством предшествалия го ужас на злия дух, за да бъде 

направен способен да приеме това благословение; защото тези духовни 

видения принадлежат повече към другия живот отколкото към този и 

когато едно от тях бъде видяно това е подготовка за следващия живот. 

11. Това трябва да бъде разбирано по отношение на случаите когато Бог 

посещава душата посредством посредничеството на един добър ангел 

когато, както беше казано, душата не ходи в толкова гъст мрак и не е 

толкова скрита, че врагът да не може да я достигне. Но когато Самият Бог 

я посещава тогава думите на тази линия наистина се изпълняват и  в пълен 

мрак и скрита от врага душата приема от Бога духовни блага. Причината за 

това е, че тъй като Неговото могъщество обитава в душата където нито 

ангел нито дявол могат да разберат това, което се случва те не могат да 

схванат интимното и тайно общение, което се извършва между душата и 

Бога. Тези общения, понеже се извършват от самият Бог, са изцяло 

Божествени и суверенни защото всички те са докосвания на Божественото 

единение между душата и Бога. Във всяко едно от тях душата получава 

много по-голямо благословение от всички останали понеже това е най-
високата степен на молитва, която може да съществува. 

12. Това са докосванията, за които Невястата Го умолява в Песента 

казвайки: Osculetur me osculo oris sui (Песен 1:1). Понеже това е нещо, 

което се случва в такава интимност на душата с Бога и до което душата 

желае с такова голямо желание да достигне тя търси и копнее за 

докосването на Неговата божественост повече от всички други блага, 

които Бог й дава. Поради тази причина след като на Невястата са били 

дадени много подобни блага в споменатата Песен, за които тя преди това е 

пяла, тя не е задоволена, но Го умолява за тези божествени докосвания 

казвайки: „Да ми беше ти като брат, който е сукал от гърдите на майка 

ми! Когато те намерех вън, щях да те целуна. Да! И никой нямаше да ме 



презре (Песен 8:1). Посредством тях тя желае да подчертае, че общението, 

което самият Бог има с нея е, както казваме, далеч от всички създания и 

без тяхното знание – т. е. изсушавайки и изпразвайки гърдите на 

желанието и любовта на чувствената част от душата. Това се случва когато 

душата в интимен мир и наслада получава тези благословения със свобода 

на духа и без чувствената част или дявола да бъде в състояние да й 

попречи. Тогава дявола няма да бъде в състояние да я напада понеже няма 

да може да я достигне нито пък ще може да достигне до разбирането на 

тези божествени докосвания, които се извършват в душата от духовната 

същност на Бога. 

13. Никой не достига до това благословение осен чрез интимното 

очистване и освобождаване и духовното скриване от всичко, което е 

сътворено; то се случва в мрак, както ние вече подробно обяснихме, когато 

говорихме за тази линия. Душата е скрита, в което прикритие, както вече 

казваме, тя продължава да бъде подсилвана в единението с Бога 

посредством любов, за което се пее в същата фраза с думите: „В мрак и 

скрита.„ 

14. Когато тези блага са дадени на душата, която е скрита (т. е. както 

казахме единствено в духа) тя привиква без да знае как това става, да 

вижда себе си изпразнена и толкова отделена в по-високата и духовна част 

на душата от чувствената и по-низка част, че тя разпознава в себе си две 

части толкова различни една от друга, че вярва, че едната няма нищо общо 

с другата, но че едната е много отдалечена и отделена от другата. И в 

действителност по един определен начин това е така; защото действието 

сега е напълно духовно и душата не общува в своята чувствена част. По 

този начин душата малко по малко става изцяло духовна; и в това скришно 

място на единяващо съзерцание нейните духовни желания и страсти са до 

голяма степен отделени и очистени. И така, говорейки за по-висшата част, 

душата казва в тази последна линия: 

Додето спеше къщата честита. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 24 

Завършва обяснението на втората станца 

Това е същото както да се каже: По-висшата част от моята душа подобно 

на по-низката част е също така в покой по отношение на желанията и 

способностите, аз вървя напред към единението с Божията любов. 

2. Понеже в тази война в мрачната нощ, както беше казано, душата се бори 

и се очиства по два начина – т. е. според нейната чувствена и духовна част 

– с нейните чувства, способности и страсти, така по подобен начин по два 

начина – т. е., според тези две части, душата достига до едно състояние, в 

което се наслаждава на мир и покой. Поради тази причина, както казахме, 

душата произнася тази линия два пъти – т. е. в тази станца и в последната, 

поради двете части на душата, духовната и чувствената, които една след 

друга достигнат до Божественото единение с любовта. Но преди това те 

първо трябва да бъдат смълчани, подредени и успокоени по отношение на 

чувственото и духовното, според природата и състоянието на невинност, в 

което се е намирал Адам. И така, тази линия, която в първата станца се е 

отнасяла за почивката на по-низката и чувствена част, в тази втора станца, 

се отнася за по-високата и духовна част; поради която причина тя е 

повторена. 

3. Това успокояване и смълчаване на духовния дом душата трябва да 

достигне по навик и съвършено (дотолкова доколкото условията на този 

живот позволяват), посредством действията на реалните докосвания на 

Божественото единение, за което ние вече говорихме; което скрито и 

недосегаемо за смущенията на дявола и от своите собствени сетива и 

страсти, душата получава от Бога, след като е била пречистена, както 

казах, почивайки, укрепявайки се и утвърждавайки се, за да бъде способна 

веднъж завинаги да приеме споменатото единение, което е Божествения 

годеж между душата и Божия Син. Веднага щом тези две части на душата 

бъдат успокоени заедно с всичките си домашни – т. е. способностите и 

страстите – сложени да спят и притихнат по отношение на всички неща, 

както горни така и долни, тази Божествена мъдрост веднага се обединява с 

душата и влиза в нова връзка на любещо притежание. Така се изпълнява 

написаното в книгата Мъдрост в следните думи: Dum quietum silentium 
contineret omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo 
tuus Domine a regalibus sedibus (Премъдрост 18:1). Същото е описано от 

Невястата в Песента (Песен 5:7) където тя казва, че след като е преминала 

покрай тези, които са съблекли наметалото й през нощта и са я ранили тя е 

намерила Този, Когото душата й обича. 

4. Душата не може да достигне до това единение без голяма чистота и тази 

чистота не е добивана без пълно откъсване от всяко сътворено нещо и без 



пълно умъртвяване. Това е показано чрез събличането на Невястата от 

нейната мантия и чрез раняването й през нощта когато тя търси своя 

Годеник; защото новата мантия, която принадлежи на годежа не може да 

бъде сложена докато старата не е съблечена. Следователно, този, който 

отказва да върви напред в нощта, за която говорихме, за да търси 

Възлюбения, да бъде съблечен от своята воля и да бъде умъртвен, но Го 

търси на леглото си и според собственото си удобство, както правела 

Невястата (Песен 3:1), няма да успее да Го намери. Защото тази душа си 

казва, че ще Го намери като върви напред в мрака и с копнежа на любовта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 25 

Където се обяснява третата станца.  

В мълчанието вещо, без никой да ми виждаше лицето,ни аз да виждах 

нещо, без друго да ми свети, освен светлика кротък на сърцето. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Душата все още продължава метафората и сравнението с временната нощ 

описвайки духовната нощ и продължава да пее и да възхвалява добрите 

неща, които й принадлежат и която тя преминавайки през тази нощ намира 

и използва, за да може накрая да достигне до желаната цел с бързина и 

сигурност. От тези добри неща тук тя излага три. 

2. Първото, казва тя, е че в тази щастлива нощ Бог води душата 

посредством едно съзерцание толкова усамотено и тайно, толкова 

отдалечено и независимо от чувствата, че нищо не спада към него, нито 

пък нещо от сътворените неща успява да се насочи към душата по такъв 

начин, че да й попречи и да я забави по пътя на единението с любовта. 

3. Второто добро нещо, за което тя говори принадлежи на духовния мрак 

на тази нощ, където всички качества на по-висшата част на душата са в 

мрак. Душата не вижда нищо, не търси нещо нито стои в нещо, което не е 

Бог, за да може да накрая Го достигне докато пътува без да бъде задържана 

от препятствията на формите и образите и от естественото разбиране, 

което пречи на душата до се обедини с вечното битие на Бога. 

3. Третото е това, че макар нейното пътуване да не е подпомогнато от 

никаква вътрешна светлина или разбиране, нито пък от външен водач, така 

че да може да бъде водена по този издигнат път – душата е напълно 

лишена от всичко това и се намира в плътен мрак – все пак единствено 

нейната любов, която гори по това време и я кара да чува копнежа й по 

Възлюбения, е това, което сега я движи, води и я кара да се извисява 

напред към нейния Бог по уединения път без да знае как или по какъв 

начин. 

Оттук следва линията: 

В мълчанието вещо15 

                                                             
15 Тaкa свършват мнозинството от MSS. Те не казват нищо за това освен в Alba de 

Tormes MS, където четем: „Дотук писа святия Йоан от кръста относно очистващия път, 

в който той говори за активния и пасивния (аспект) както се вижда в съчинението му 

Изкачване на планината Кармил и в този за Мрачната нощ на душата и, понеже 



 

                                                                                                                                                                                              

почина, той не написа нищо повече. След това следва осветяващия път и след това 

обединяващия.“ На друго място ни е казано, че липсата на коментар на последните 5 

станци не е поради смъртта на светеца, понеже той е живял много години след като е 

написал коментар на горните станци. 


