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Пишете, че сте навършили вече осемдесет години, но все още сте здрав и млад 

духом. Много пъти сте били на косъм от смъртта, но винаги по някакво чудо сте се 

спасявали. Затова питате: има ли съдба и какво е становището на Православната Църква 

по този въпрос? 

Ако под съдба се разбира сляпа случайност или фаталност, то Църквата решително 

отрича съществуването на такава съдба. Всичко в Църквата е основано изцяло на разума 

и произтича от Разума и чрез Разума. Тя не приписва нищо на сляпата случайност, а на 

промисъла на всесилния и всевиждащ Бог, Който действа във висшия план на 

целесъобразността с оглед на тайните човешки мисли, чувства и дела. Самата дума 

„съдба" произхожда от думата „съд", в случая - Божи съд. „Спомнях си за Твоите отвека 

съдби, Господи, и се утешавах” - казва Псалмопевецът. Сиреч: спомнях си как Господ 

още в този живот е награждавал праведниците и е наказвал грешниците. И пак казва: „От 

Твоите съдби се боя”. И още: „По Твоя съд оживи ме”. 

И така, съдбата е Божията мисъл за всичко, което е, и което се случва, но не 

пасивна и немощна като човешката, а активна и определяща. Някой се стягал да отиде 

сутринта в близкия град, но през нощта го постигнала смърт и го отнесла в далечния 

небесен град. И хората казват: такава му е била съдбата! Друг имал намерение да се 

ожени за една девойка, но ненадейно се венчал за друга. Хората пак казват: съдба! Трети 

се измъкнал от окопа и се укрил в тила на войската, но куршумът го застигнал в 

палатката и - смърт. Пак: съдба! 

Само че съдба не „сляпа", а прозорлива - съдба от Бога, Мислителя и 

Промислителя, Който знае причината на всичко. Който казва: „сляпата съдба", изповядва 

с това само едно - че не разбира причините и смисъла на ставащото. Нищо не се случва 

без праведния и милостив Бог. Да си припомним думите на Спасителя: „Ни едно врабче 

не може да падне на земята без волята на вашия Отец; а вам и космите на главата са 

всички преброени”.
 

И така, ничия съдба не е сляпа или случайна, а мислена и 

промислена. По силата на такава разумна и прозорлива съдба Вие много пъти сте 

избягвали близката смърт и сте надживели всички съдници, които са Ви подписвали 

смъртната присъда. 

 От Бога Вам живот и спасение! 

 


