
Силата на словото 

Словото е безценен дар, без който ще ни е трудно да 

живеем. То е важно, защото благодарение на него ние 

можем да общуваме помежду си, можем да 

изразяваме чувствата и емоциите си. Има и други 

начини, с които е възможно да се общува. Това са 

мимиките и жестовете, езикът на тялото и очите. Те винаги показват как се 

чувства един човек. Но не е ли словото по – могъщо от тях! 

Нещо, което е важно да се отбележи, е това, че   благодарение на словото 

Бог е създал света. „Тогава Бог рече:  Да бъде светлина“ „И стана светлина.“ „В 

началото бе Словото;  и  Словото бе у Бога , и Бог бе Словото.“ 

Трябва да бъдем много внимателни по начина, по който използваме 

словото. Словото може да бъде добро, но някои хора злоупотребяват с него. 

Лъжат  и нагрубяват. Трябва първо да помислим как ще се отразят думите, 

които ще кажем на другите хора. Дали няма по - късно да съжалим за това, 

което сме казали. Затова поговорките „Първо помисли, после говори“ и „Казана 

дума, хвърлен камък“ са много правилни. Ако кажеш нещо грубо и нараниш 

един човек, колкото и да съжаляваш и дори и да му се извиниш, тази дума е 

казана и няма как да върнеш времето назад. 

Чрез словото ние, хората, се различаваме от животните. Ние можем да 

четем и пишем. Благодарение на книгите ние всеки ден научаваме  нови неща. 

Научаваме за света около нас и нещата, които ни заобикалят. Пример за такава 

книга е Библията, която е много важна за всеки християнин. Благодарение на 

словото и на това, че можем да пишем, ние, християните, разбираме какво е 

направил Исус Христос, докато е бил на Земята или за това как Бог е създал 

света. Ако не можем да четем и пишем, нямаше как да разберем за тези 

събития. Чрез книгите и писмеността важните моменти и събития се 

увековечават. Хората не са вечни, но книгите да! 

Словото е най – силното оръжие, дадено ни от Бог. Ако се научим да 

боравим умело с него, за нас няма да има невъзможни неща. Трябва да бъдем 

радостни заради това, че имаме възможност да притежаваме този велик дар, 

наречен слово. 
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