
ДО ЗЕМЕДЕЛЕЦА ОСТОЯ P., КОЙТО ПИТА: 

ИМА ЛИ БЛАГОСЛОВЕНИ И НЕБЛАГОСЛОВЕНИ ХОРА? 

 

Разбира се, че има. Ако нямаше, не би имало смисъл да се иска 

благословение, нито да се говори за него. Благословен или неблагословен - 

именно в това е главната разлика между хората. Неразкъсваемото 

единение с Бога носи благословение, а отлъчването от Него лишава от 

благословение. Това ни показва и евангелската притча за послушния и за 

блудния син. 

Заради един благословен член на семейството целият дом може да 

преуспява във всичко, а заради един неблагословен - да търпи неуспех. Чел 

ли си в Светото Писание прекрасната повест за благословения Йосиф, 

когото завистливите братя продали на египетски търговци? По благия 

Божи промисъл, който винаги пази праведника, Йосиф бил препродаден на 

Потифар, високопоставен сановник на фараона. А той, като видял 

честността на Йосиф, го поставил над целия си имот. И откак го постави 

над дома си и над всичкия си имот, Господ благослови дома на египтянина 

поради Иосифа, и благословение Господне дойде върху всичко, що той 

имаше в дома и в полето си (Бит. 39:5). Така е в Светото Писание, така е и 

в живота - сега и винаги. Нима не си чувал в твоето село някой да каже: 

„Откак това чедо ми влезе в къщата, Божието благословение влезе в нея"? 

Проницателният народен разум, вдъхновяван от Божия Дух, прониква в 

тайните на случващото се по-дълбоко от уморените мозъци на онези, които 

мерят и съдят без Духа Божи. 

В света има също така и неблагословени хора, или както биха казали 

турците - буксузлии. Безбожната и морално нечиста душа винаги търпи 

неуспех „За сурово дърво да се хване, ще изсъхне." Пророк Йона бягал от 

Бога и се противил на неговата заповед. Така той се лишил от Божието 

благословение. По тази причина корабът, на който плавал, едва не бил 

потопен от страшна буря. Щом свалили Йона от кораба, бурята престанала. 

А заради благословения Павел друг един кораб, пътуващ за Рим, бил 

спасен от буря заедно с двеста седемдесет и шестте души, намиращи се на 

него. Ангел се явил на Павел насън и: казал: Не бой се, Павле, ти трябва 

да излезеш пред кесаря; и ето, Господ ти подари всички тия, които 

плават с тебе (Деян. 27:24). 

По време на война особено много се говори за хора, които имат или нямат 

късмет. Това всъщност са хора с благословение или без благословение. 

Иисус Навин загубил битката край град Гай заради крадеца Ахан, син на 

Хармия. А нима не си чувал някой да каже: „Откакто този човек влезе в 

дома ми (или: откакто влязох в съдружие с този човек), всичко при мен 

тръгна назад"? Когато един добър и един зъл човек се сдружат за някаква 

работа, как могат да напредват, когато единият тегли напред, а другият - 

назад? Докато цар Соломон служел на единия истински Бог, добрувал и 



той, и неговият дом, и народът му. Но след това той взел за жени 

египтянки езичници, които донесли нещастие и на него, и на дома му, и на 

народа му. Заради тези жени Соломон бил посрамен завинаги; домът му се 

обагрил с братска кръв, а царството му се разпаднало. Така е в Светото 

Писание, така е и в живота –сега и винаги. 

А ти няма от какво да се страхуваш, ако само послушаш онези думи на 

Соломоновия баща, които Соломон не пожелал докрай да послуша: 

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя 

на грешници не стои и в сборището на развратители не седи (Пс. 1:1). 

Благословена Нова година! 


