
Сънищата на Йосиф 

 

"А Йосиф видя сън, и разказа го на братята си: и възненавидяха го 

още повече."Битие 37:5 и 11, 39:1 и 23. 2 

 

 

 

Често в живота си задаваме въпроса: защо по някой път ни се случват нещастия? Изобщо се смята, 

че хората страдат и изплащат някои прегрешения от настоящето или от миналото и търсят 

причината за това. Виждаме, че животът се е отразил тъй върху Йосиф заради два съня, които той 

разказал на братята си. Разбира се, те изтълкували сънищата, че той е бил с тайни замисли и задни 

цели и за да не им стане предводител, заражда се в тях мисълта да го премахнат. И както виждате, 

това не са чужди хора, а собствени братя. Така, те при първия удобен случай го хващат и продават 

на исмаиляни, които пък го препродават на един египтянин и тогава започват изпитанията за Йосиф 

и Бог изпитва неговия характер. Животът на човека не е нищо друго, освен изпити и те са пробният 

камък, с който се изпитва характерът на човека. Най-ценното нещо в душата на човека е неговият 

характер, който трябва да мине през огън и изпитания. И само когато мине през този огън и устои 

на всички изпитания, само тогава може да се каже, че човек има характер ценен, устойчив, вечен и 

има вечен дом, в който може да живее: характерът, това е човешкият дом. Ние виждаме, че върху 

Йосиф идват напасти една след друга; след това тия напасти от двата съня идват и други, за които 

говори гл.39, а именно, понеже той бил красив момък, жената на господаря ме се влюбва в него; тя 

иска да се позабавлява, но той и казва: "Не, господарят ми е дал всичко в моите ръце, освен тебе, 

ти си негова собственост, негово право и аз не мога да сторя тоя грях пред Бога." Ние виждаме, че 

в душата на тоя млад човек царува Господ и всяко нещо, което иска да извърши, той по-рано 

претегля с тази мярка, дали е право, дали е угодно на Господа или не. Той знаеше неприятностите, 

които можеше да произтекат от неговия отказ да изпълни волята на една такава жена, но пък 

предпочете да страда, отколкото да съгреши. След тези изпитания, наистина, той намери затвора. 

Но Господ и тук му помага. Ако прегледате цялата повест в тази глава, ще видите, че Бог не го оставя, 

а го извежда от затвора чрез тълкуване на други два съня на египетския цар. Когато минаваме през 

изпитания, ние не знаем пределната точка, към която Бог се стреми. Вие искате да отидете на 

Небето, но ако някой ви попита какво разбирате под думите "Небе" или "Рай", не знаете да му 

отговорите точно. Вие имате за Небето известна идея, но тя е за вас толкова неопределена, както 

са били неопределени и ония два съня в ума на Йосиф. И наистина, какво отношение са могли да 

имат снопите, слънцето, луната по отношение на него? Но те показваха стечението на известни 

бъдещи събития и продаването му, изкушението му от жената, затварянето му в тъмница, 

избавянето му и въздигането му. 

Сега, кое е това царство и тази жена? Египет е царството, в което ние живеем, а жената на 

царедвореца, която ни изкушава, е светът. Вие сте слуги, които сте продадени, като сте изпъдени от 

вашите братя, намирате се в Египет и жената на този царедворец ви предлага да се забавлявате с 



нея и светът ви предлага известни блага и ви изкушава. Не е зле човек да се забавлява, но има неща 

забранени. Когато Адам беше в Рая, Господ му каза да яде всичко, само един плод му забрани и за 

непослушанието му дойдоха всички страдания. И в този свят има неща забранени и ако вие се 

опитате да ядете от забранения плод, непременно ще дойде страданието. Някои хора обичат да 

пипнат парите на други: трябват им за къщи, за удоволствия, за разходки в странство. Йосиф, обаче, 

не е гледал така на въпроса; той можеше да има благоволението на жената на царедвореца, но си 

помисли: "Аз предпочитам да имам благоволението на Бога, отколкото благоволението на една 

чужда жена." Светът е жена, която не принадлежи на нас. Утре, като си направи забавлението, тя 

може да ви захвърли. Вашата външна красота е, от която тя се привлича към вас. Съвременното 

заблуждение лежи в следното нещо. Когато хората ни почитат, ние се заблуждаваме, като мислим, 

че това е за нашите достойнства. Имаме един певец знаменит, прославен, но всички почитат само 

неговия певчески талант, неговото гърло; развали ли се неговият ларинкс, из-хвърлят го, като дрипа. 

Цялото почитание се отдава на една малка ципица на гърлото му. Също, имаме един велик цигулар; 

всички го уважават, докато той може да движи лъка; парализира ли се неговата ръка, никой не иска 

да чуе за него. Може да сте красив проповедник, но всички ще ви слушат, докато говорите 

сладкодумно; когато вашият глас стане дрезгав и прегракне, ще ви кажат: не искаме проповедник 

без глас. Жената, докато е красива, всички я обикалят; изчезне ли красотата, казват: "Нека друга 

дойде на нейно място." Йосиф знаеше тази самоизмама от нещата и той реализираше само неща 

вътрешни, неща устойчиви, вечни, които всякога може да дадат мир на човека и той да има по този 

начин благоволението на Бога. 

Ние трябва да бъдем внимателни към малките причини, които именно довеждат нещастията. Ако 

Йосиф не бе казал съня си на братята си, това нещастие не би го сполетяло. Задаваме си въпроса: 

не би ли дошло то при други случаи? Има изпити, които не може да се избегнат. Няма да ви 

разправям за тия вътрешни закони, а ще кажа, че има неща абсолютно определени от Бога. Ако 

речем да избягаме от малките, ще дойдат големите. За да можем да неутрализираме страданията, 

трябва да вземем урок от поведението на Йосиф. Ни най-малко не бива да се самозаблуждаваме, 

че ако днес сме добре, утрешният ден няма да измени нашия живот и да ни донесе нещастия, които 

никак не сме очаквали. Съдбата или Провидението е определило през какви изпити да мине 

човешкият живот. И тия изпити са необходими. Защо са необходими? Ще ви дам само едно 

сравнение. За да минете една дълбока река, на вас е необходима лодка; за да преплувате океана, 

на вас е необходим параход, и за да преминете от един свят в друг, ви е необходим този параход, 

който се нарича "вяра". И тия изпити и нещастия са също необходими и те са горивото, това е вашият 

пътен билет. Всеки, който иска да измени пътя на необходимия закон, е глупав човек. Всеки, който 

казва: "Защо Господ ми даде тия страдания?", който роптае, е глупав човек в пълния смисъл на 

думата. Всеки, обаче, който каже: "Искам да науча техния смисъл", и е благодарен на тях, той е умен 

човек. Забележете: когато сполетяха Йосиф нещастия, той не възропта, а ги посрещна с радост в 

душата си и благодари Богу, че като се издигна в двора на господаря си до положение да има 

всичко, не се възгордя. Като му даде господарят много по-големи блага, той не се съблазни от ония, 

които му предлагаше жената, понеже той си каза: "Аз имам да изпълня един закон и не трябва да 

греша." Значи, удоволствието в този смисъл е грях. 

В какво се състои грехът? Всяко нещо, което не ражда, няма плод, или зародиш в себе си, е грях. 

Една жена, която сводничи, блудства, без да ражда, прави грях. Зачатието изкупва греха. Всяко 

действие, което не носи живот в себе си, е престъпно прахосване на Божествената енергия. Когато 



някой ви кара да направите грях, той иска да прахосате своята Божествена енергия. Пиете чаша вино 

и на следващия ден ви боли глава; какво сте придобили? По-благороден да сте станали и не е. Защо 

да желаем и вършим неща, които не придават нищо на нашия характер? Всички трябва да се 

ограничим само в рамките на ония удоволствия, които са позволени, законни, естествени. Напр., 

вземете едно момче и момиче, които играят на кончета и на кукли и тия неща им принасят известни 

удоволствия, а от друга страна са и възпитателни, приготвят ги за други служби. Така, и за по-

възрастните има в живота известни удоволствия, които също могат да ги ползват. Обаче, има и 

удоволствия, които всякога носят със себе си разрушение на човешките чувства, на човешките сили, 

на човешкото спасение. Неестественият живот, тъй наречената скрита, незаконна любов, която 

упражняват някои мъже и жени, действа разрушително и върху сърцето, и върху ума им. Вие 

обичате някого, запитайте се, угодно ли е това на Бог, принася ли полза на този, когото обичате, 

дали не развращавате неговата душа и неговия ум. Йосиф беше млад, неопитен; една развратена 

жена искаше да го оскверни, но той не се поддаде на нейното изкушение, за да опетни името си, от 

което и ако бе се поддал и ни помен нямаше да остане. Забележете, първо жената, Ева, бе 

подложена на изпитание и не устоя, а след това и и нейният мъж; сега се поставя мъжа на 

изпитание. Тази същата змия бе, която изкуси Ева в градината: и "Виж, ако вкусиш от това дърво, 

какви знания, каква сила ще имаш, ще станеш като Бога"; Ева се поддаде и каза: "За слава аз съм 

готова, мога да го сторя", защото то беше формено изневеряване. Тази същата змия се представи и 

на Йосиф във формата на жена и му каза: "Ела с мене"; но той и каза "не". След това дойдоха 

страданията, но дойде и издигането. Мъжът и жената представляват два принципа, две велики 

сили, разумни, които действат: едната сила наричаме активна, другата и пасивна, едната и 

действуваща, другата и възприемчива и два процеса в Природата, които се сменят. Бог не всякога 

дава, понякога взема. Той в едно отношение дава, в друго взема. От една страна, океанът изпраща 

влага на сушата, от друга, чрез реките тази влага пак се връща в океана. В този смисъл мъжът и 

жената са два Принципа, които работят и единият Принцип творчески, наречен мъж, Бог, вторият 

пасивен, наречен жена или Господ и то е все едно. Следователно, трябва да бъдем и в двата 

момента на живота верни на тия Принципи. Ако светът изисква да добием блага, ще ги добием само 

когато устоим на този възвишен Божествен принцип. Ако сте верни на него, всички мечти и желания 

на вашия ум и на вашето сърце може да се постигнат. Ще ги постигнете само по един начин и чрез 

Бога: само Той може да задоволи вашите мисли и желания. Майката отхранва детето, учителят 

възпитава ученика; както детето не може без майката да се отгледа и израсне, така и ученикът не 

може да се научи без своя учител. Йосиф слушаше гласа на своя Учител, Който бе в него и на Бога, 

Който го учеше да спазва Великия закон на движението и раздвижването на живота. Целият наш 

стремеж в живота трябва да бъде насочен към това и да развием нашия характер. Как? Характерът 

е сглобен от мисли и чувства, от положителни сили. Живота не трябва да разбираме тъй, както го 

схващат някои сега и в тия ограничени рамки, както го схваща един учен, един доктор, един 

философ. Не. Ние трябва да разберем живота тъй, както Бог го е ограничил. Всички хора виждат 

нещата отчасти: съвременната наука показва само едната част на нещата; геният на един талантлив 

музикант обхваща само една малка част пространство, умът на един философ и също; силата на 

един здрав човек е ограничена само в неговите мускули. Но казват някои: "Силен по ум." Силен по 

ум човек може да бъде само тогава, когато неговата сила е в свръзка с всички Божествени закони и 

когато той е в хармония с всички същества, които го заобикалят и от най-низшите до най-висшите. 

Тогава неговият силен, мощен характер може да направи всичко, защото всички същества му 

съдействат. Когато сме в разрез с тия Божествени закони, явява се това противоречие в нашия ум и 



всички несполуки, които срещаме в живота. Защо някога не сполучваме? Ние се двоумим, искаме 

да направим добро, без да преценяваме, че това, което вършим, не е добро. Ние мислим, че това 

което мислим, е умно и че то ще се реализира; въртим го насам, въртим го нататък, напред, назад, 

а то не става. Някога се чудим защо не напредваме и защо нашата памет отслабва, защо е тъпа. Ние 

сами постоянно разбъркваме издъно нашия живот. Бива да размътиш водата, когато ловиш риба, 

но да я размътваш постоянно и когато си хванал цялата риба, не бива. Често жената се разгневява 

на мъжа и му мъти водата. "Какво искаш? Рокля? Хайде, ето ти рокля", казва мъжът. Избистри се 

езерото. Утре жената пак иска да хване риба и пак размътва водата: сега вече иска копринена рокля, 

часовник, да отиде на разходка. "Хайде, ето", и отговаря мъжът. Но този мъж един ден пропада, 

няма пари и и какво прави? и Взема, че избягва. Значи, езерото пресъхва и изгубва рибата си и дори 

водата си. Какво тогава жената ще мъти? Да мътим постоянно живота, да смущаваме себе си и това 

не значи да разбираме живота. Ще мътим, ще мътим, най-после ще умрем. 

 

 

 


