
ДО ИКОНОМА СПАС С, КОЙТО ПИТА:  

ЗАЩО НЕПРАВЕДНИТЕ ПРЕУСПЯВАТ? 

 

Откога преуспяват? И какво се случва накрая с тях и семействата им? 

Задавал ли си си този въпрос? Нека мисълта ти не се препъва, когато 

видиш някой да се хвали със силата си, забравяйки за Подателя на силата. 

Спомни си как горделивият и самонадеян Голиат загинал от прашката на 

едно момче, Давид. Нека сърцето ти не се смущава, когато видиш, че 

някой забогатява по нечестен път. Ще яде и няма да се насити, ще граби и 

няма да му бъде достатъчно. Спомни си за богатите содомци, как в един 

миг били засипани с огън и пепел заедно с цялото си богатство. Ти си 

християнин, а християнинът гледа на случващото се по различен начин - в 

неговата пълнота, а не частично. Християнинът не оценява успеха на 

неправедните като нещо окончателно, а чака да види какво ще последва. 

Той знае, че неправедният не преуспява със свои сили и разум, а само 

защото Бог допуска преуспяването му, та да си спомни за Него. Защото 

нашият Бог е неизказано милостив и допуска неправедните да получат 

онова, което желаят, та да се досетят някой ден, че това е от Бога, да се 

засрамят от своето беззаконие и да се поправят. Каещите се са скъпи за 

Бога, много скъпи са Му онези, които съкрушено се каят за своите 

неправедни дела. Творецът не е като творението. Не наказва веднага щом 

някой кривне от правия път. Той чака заблудените сами да се върнат в пътя 

на правдата. Гледа и мълчи. Чака и не закъснява. Дивен е в мъдростта си, 

предивен е в милостта си. Заради това Давид възхитено казва на Господа: 

Твоите съдби - велика безд
3
. Кой ще постигне цялата дълбочина на Божия 

промисъл? 

Неразумните роптаят, че Бог не управлява света според тяхното разбиране, 

а разумните непрестанно се стараят да вникнат в Божия разум. Но 

понякога дори и за най-разумния е трудно да разбере защо с един човек се 

случва така, а с друг иначе; защо младият, жаден за живот, умира, а 

старецът, желаещ смъртта, живее; защо праведникът страда, а безбожникът 

благоденства. И най-светите души понякога са се смущавали пред 

загадката на живота. Светото Предание е запазило следния случай: умрял 

един грешен богаташ, чиито грехове били известни на всички и 

погребението му било тържествено - с епископ и много свещеници. Скоро 

след това хиена нападнала един отшелник в пустинята и го разкъсала. 

Някакъв монах, който видял и тържественото погребение на грешника, и 

кървавите останки на праведника, изпаднал в смут и през сълзи възкликнал 

към Господа: „Господи, защо е така? Защо онзи грешник имаше и охолен 

живот, и блага смърт, а този праведник - и горчив живот, и горчива 

смърт?" Явил му се ангел Божи и му обяснил: „Онзи зъл богаташ имаше в 

живота си само едно добро дело, а отшелникът - само един тежък грях. С 

тържественото и почетно погребение Всевишният възнагради богаташа за 



доброто му дело, така че да няма какво повече да очаква на онзи свят, а със 

страшната смърт на отшелника изглади неговия единствен грях, за да му 

даде пълна награда на Небесата". Затова размишлявай за пътищата Божии 

и възложи цялата си надежда на своя Творец. Не ревнувай на злодейците, 

не завиждай на онези, които вършат беззаконие. Така пише цар Давид, 

който много се измъчвал от въпроса, който измъчва и теб, докато Бог не 

просветил неговия разум, за да разбере, Негови са и утешителните думи, 

плод на богатия му опит: Бях млад, вече остаряx, и не видях изоставен 

праведник, нито потомците му хляб да просят.  

Чети често Псалтира - така ще разбереш и ще се утешиш!  

Мир на теб и благословение от Господа! 


