
ДО ЕДИН ЧОВЕК, КОЙТО ДОСТИГНАЛ ДО ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ, НО НЕ 

СТАНАЛ ЩАСТЛИВ 

 

От Вашето писмо сякаш текат сълзи. Залягали сте да заемете висока длъжност. 

Мислели сте, че това ще Ви направи щастлив. Мнозина около Вас са се стремили към 

същото и поради това е трябвало да се борите с нокти и зъби. Страхували сте се, че 

няма да успеете. Смятали сте, че не само щастието, но и животът ще започнат за Вас 

едва след получаването на тази висока длъжност. Дотогава сте считали себе си за 

нещастен, почти несъществуващ. Накрая сте постигнали желаното. Няколко дни сте се 

чувствали като новороден. След това дошло разочарованието. Разбира се, щастието 

било също толкова далеч, колкото и преди. Само дето по-рано сте вярвали, че то 

съществува - някъде там, във високите длъжности, а сега сте изгубили и тази вяра. 

Издигнали сте се до облаците, ала не и до звездите. Сега горчиво се разкайвате, че сте 

гонили щастието по лъжливи пътища, подражавайки на мнозина други. Искате да се 

върнете към своето предишно скромно положение, където бремето на отговорността е 

било по-леко, а жилото на завистта - по-слабо. Може би ще ви бъде от полза тази 

 

ПРИТЧА ЗА ФАЛШИВИТЕ ЖЪЛТИЦИ И СРЕБРОТО 

 

В един голям парк било приготвено народно увеселение, но без входен билет не 

пускали никого. Мнозина искали да влязат, но нямали пари. Един богат човек решил 

да изпита човешките страсти и хвърлил всред събралите се деца пълна шепа жълтици. 

Всички те били фалшиви с изключение на един динар от чисто сребро. Децата се 

хвърлили да събират жълтиците, карали се, били се, докато не събрали всичките. На 

сребърния динар никой не обърнал внимание, понеже всеки мислел: „златото е по-

скъпо от среброто". Онези, които държали в ръце фалшивите жълтици, се чувствали 

напълно щастливи, но развръзката била неочаквана и горчива. Когато отишли да си 

купят входни билети, станало ясно, че парите са фалшиви и градските стражари ги 

откарали в тъмницата. Само едно от децата се оказало умно. Като видяло какво се 

случило с приятелите му, бързо захвърлило фалшивата жълтица, изтичало и взело 

сребърния динар. С него си купило входен билет и влязло в увеселителния парк. 

ТЪЛКУВАНИЕ 

Увеселението е Небесното царство или царството на безсмъртното щастие. 

Фалшивите жълтици са плътските желания, земната суета и самоизмама, които 

отдалечават хората от царството на истинското щастие и ги отвеждат в царството на 

мъката и тъмнината. Чистото сребро символизира вътрешната доброта и истина на 

праведния човек. Децата, лакоми за измамния блясък на този свят, са грешниците. А 

последното дете, което отхвърлило фалшивото злато и взело истинското сребро, 

означава покаялия е грешник. 


