
ДО ЕДНА ОБРАЗОВАНА ЖЕНА, КОЯТО СЕ ОПЛАКВА, ЧЕ НЕ Е 

НАГРАДЕНА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА СИ ДЕЙНОСТ 

 

Оплаквате се, че не сте получили нито подобаваща похвала, нито награда за усилията 

си при събирането на помощи за някакъв дом за сираци. Други, които нямат и 

половината от Вашите заслуги, са получили и едното, и другото, а Вие - нищо. Боже 

мой, от какво се оплаквате! От онова, което според Евангелието трябва да Ви радва. 

Казвате още, че всичко сте вършили като християнка - в името Христово. Но нима не 

знаете, че на когото човек посвещава своя труд, от него очаква и награда? Така е 

според Евагелието. Слугата се грижи за овцете на своя господар и от него очаква 

награда, а не от овцете. Войникът воюва в името на своя цар и от царя очаква награда, 

а не от онези, заедно с които или срещу които воюва. Така и вие: ако като християнка 

сте направили добро дело в името Христово, от Христос трябва да очаквате награда. 

Нима Господ не е обещал вечна награда на всички, които вършат добро или понасят 

неправда в Негово име? Не е ли казал: Радвайте се и се веселете, защото голяма е 

наградата ви на небесата? И още: Кога изпълните всичко, вам заповядано, казвайте: 

ние сме негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Някой Невидим 

ни е изпратил в този свят. Някой Невидим ни е отредил служение в него. Някой 

Невидим ни извежда от този свят. На този, Невидимия, трябва да се молим, в Него да 

се взираме, от Него да очакваме награда. Какво могат да ни дадат аргатите, равни на 

нас и бедни като нас? И какво можем да търсим от онези, които ежеминутно потъват в 

дълбините на смъртта като скакалци, скачащи от отвесния бряг в пропастта? 

Освен това сигурна ли сте, че можете да понесете слава и похвала от хората. Свети 

Йоан Лествичник трябва да е познавал по-добре от вас човешката природа, когато е 

казал, че „никой освен светците не може да чуе похвала за си, без да претърпи вреда". 

Понеже само светите хора могат да прозрат в човека и да видят откъде произтичат 

похвалните думи. Понякога и най-мътната вода заблестява на слънцето както 

бистрата. Понякога под тънкия слой се крие дълбока тиня. Много често такива са и 

душите на онези, които ни хвалят. Затова светите мъже и жени, чувайки похвали за 

себе си, са ги приемали или за незнание, или за преднамерена лъжа. 

Повече хора са изгубили душите си поради светска слава и похвали, отколкото поради 

презрение и подигравки. Знаете ли към кого Христос причислява онези, които търсят 

светска слава и похвали? Към неверниците. Прочетете Неговия спор с юдеите и 

помислете към коя страна принадлежите. Той е казал: От човеци слава не приемам. 

Това е казал за Себе Си. А за тях казва следното: Как можете вие да повярвате, 

когато един от друг приемате слава, а славата, която е от Единаго Бога, не 

търсите? (Йоан 5:44). И така, с кого сте Вие: с Христос или с юдеите? Ако сте на 

страната на Христос - което от сърце Ви желая, - тогава не търсете човешка слава, а 

славата, която е от Единия Бог. Не завиждайте ни най-малко на онези, които се 

надпреварват за прослава и похвала от хората. Напротив, съжалявайте ги. Когато се 

разочароват, те сами ще започнат да се съжаляват. И отново Ви казвам - съжалявайте 

ги. Защото поради своята заслепеност те дават вечното за преходно, божественото за 

земно, истинското за лъжливо. 

Господ нека Ви просвети и благослови! 


