
Силата на словото 

Словото е дар от Бога. От всички живи същества само хората имат този дар. Няма 

значение на кой език чрез словото изразяват своите мисли и намерения. Словото не е 

само начин на изразяване, а и сила. То е толкова силно, че може с една дума да изгубиш 

хората, които са най-важни за теб. Така използваш словото срещу себе си, защото трябва 

да мислиш за всичко, което казваш. Всеки човек е дарен със слово, но всеки го ползва 

по различен начин: в своя полза или срещу самия себе си. 

Словото на даден човек бива запомнено за бъдеще чрез книгите. Така той показва 

мислите, чувствата, опита и мъдростта си и ги предава на останалите. „Силата на словото 

е безпределна“. Въздействието над читателя или слушателя се определя от моралните 

ценности и целите на човека, който си служи със словото. Много хора днес се опитват да 

се възползват от силата на словото с лоши намерения. 

Съвременният ни начин на живот не е насочен към усъвършенстване на духа. 

Всички сме се устремили да преследваме материалното в живота и все повече са хората, 

за които ценността на словото губи своето значение. 

Словото представлява свобода. Свобода на изразяване, а човек е щастлив, когато 

е свободен. То е знание. Думите „Книгата е прозорец към света“ са истина. Освен към 

света е отворен прозорец и към самите нас, нашите тревоги, нашите мечти, нашите 

виждания.  

„Словото е велика вещ, докато човек умее да я използва“.  

Някои разбират словото като начин за комуникация, а други търсят себе си в 

мислите на другите. Това е най-красивият човешки дар. В различните интерпретации на 

словото често се ражда истина, но и често думите биват превръщани в лъжи.  

Когато знаем как да ползваме словото правилно, бихме могли да направим света 

и живота си по-красиви. Един от начините е да се научим, макар в днешно време трудно, 

да ползваме думи като „моля“ и „благодаря“ – „Добра дума, железни врати отваря“. 

В Евангелието от Йоан той представя словото като Иисус въплъщение на Бога – „В 

началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото“. Затова и 

стихотворението на Константин Преславски сакрализира 

словото и го свързва с познанието, духовната сила и 

премъдрост. Както и в текста на Пространното житие на св. 

Кирил основната идея е за разпространение на християнската 

вяра чрез словото.  

Словото е едно от нещата, които ни характеризират като 

личности.  
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