
ДО ЕДНА ДЕВОЙКА СИРАК, КОЯТО ПИТА: 

ЗАЩО В ЕВАНГЕЛИЕТО НЕ СЕ ГОВОРИ ЗА ЩАСТИЕ? 

 

Как да не се говори, благочестива душо? Нима в Евангелието има нещо, за което да се 

говори повече, отколкото за щастието? Струва ми се, че Евангелието може да бъде 

наречено „Книга на щастието", а Христовото учение - учение за щастието. Вероятно те 

е смутило това, че в Евангелието не се споменава изрично самата дума „щастие". Но 

вместо нея са употребени други думи като: блаженство, радост, веселие, рай, спасение, 

вечен живот. Особено думата „блаженство" означава щастие в най-висша степен. 

Знаейки това, прочети отново Христовата проповед за блаженствата (Мат. 5). Първото 

благовестие, което Христос възвестил на света, било благовестието за щастието. Него 

православната Църква повтаря на хората в началото на всяка Литургия в песнопението 

„Блажени". Според Христовото учение, блажени или щастливи са онези: 

които със съкрушена душа предстоят пред Бога, защото е тяхно Царството Небесно; 

които поръсват със сълзи своите молитви, защото те ще се утешат с вечна утеха; 

които са кротки и незлобиви като агнета, защото ще наследят земята на живите; 

които са гладни и жадни за правдата Божия, защото ще се наситят с небесна правда; 

които имат милостиво сърце и милостива ръка, защото ръката Божия ще ги помилва; 

които са чисти по сърце, защото ще видят своя Небесен Отец; 

които са гонени заради правдата от демоните и хората, защото Царството на вечната 

правда ще бъде тяхно; 

които са засрамвани и оклеветявани заради Христос, защото ще се радват и веселят в 

отечеството на ангелите. 

Освен тях щастливи са и онези: 

които вярват на своя Спасител, защото ще бъдат спасени; които горят от любов към 

своя Творец и неговите творения, защото ще се увенчаят с безсмъртна слава; 

които жертват своя земен живот, защото ще придобият живот вечен. 

Това е истинското неизменно щастие, което нашият Господ е открил и явил на 

човешкия род. За това щастие царе са жертвали своите корони, богаташи - своите 

богатства, мъчениците - своя живот, - и то с такава лекота, с каквато дърветата наесен 

хвърлят листата си. Но който не е вкусил поне малко от това щастие, трудно може да 

пожертва за него дори и малка восъчна свещ. 

А ти, сиротно Божие чедо, не се отчайвай за своето щастие. Останала си сама, без 

приятели и роднини. Вратите на земното щастие са затворени за теб. Така пишеш, 

повече със сълзи, отколкото с мастило. Но не ти ли е минавала мисълта, че всичко 

това се е случило по промисъла на твоя Небесен Отец, за да се обърнеш към вратите 

на вечното щастие? Бог често, много често, затваря пред хората вратите на измамното 

щастие, но вратитe на истинското щастие държи винаги отворени пред всички и за 

всички, които поискат да влязат. Влез и ти, дъще Христова. Само да надникнеш през 

тези врати и ще видиш царството на щастливите, отечеството на блажените. Ще 

съзреш небесата, пълни с Божии угодници и праведници, които още на земята са 

вкусили Христовото щастие, а на небесата го пият от препълнена чаша. Когато 

почувстваш това и го прозреш духом, няма нито за миг да бъдеш сама и самотна. 

Защото ще можеш да наречеш цялото безбройно Божие семейство на небесата свои 

братя и сестри, роднини и приятели. Радвай се и се весели в Господа! 


