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Скъпи читателю, 
 

Книжката, която стои пред теб сега, е вдъхновена от надеждата за 

промяна, от ежедневните чудеса, които, ако отворим очите си, ще 
видим около нас, от вярата, че дори когато е тъмно, ще има кой да 
запали светлина. В днешния материалистичен свят всичко това може 
да звучи далечно и дори отвлечено. Но ние вярваме, че светът не се 
състои само в това, което физическите ни очи възприемат, не се 
състои само в грижите от ежедневието, нито дори в удоволствията 
и успехите. Не знаем дали имаш вяра в Бога, но ние Го срещнахме… И 
не защото някоя църковна институция ни наложи религията си, нито 
заради някаква наследена традиция или ритуалност. Всеки от нас 
видя Неговата могъща ръка в живота си, в момента на трудност, в 
часа на изпитание. Историите, които са включени в тази книжка, са 
истински случки. Пътят на живота понякога е труден, каменист, 
трънлив. Но ако не се откажеш и продължиш, в трудността ще видиш 
надеждата, сред зъберите ще намериш и скъпоценни камъни, а 
тръните ще разцъфнат в красиви цветове. Тези истории са 
скъпоценните камъни, които намерихме по друмите на живота. 
Събрахме ги и заедно и те оформиха една славна корона. Нашият 
Спасител носеше корона от тръни в деня на разпятието. Той беше 
заменил небесната слава със скромен живот като човек, с живот, 
който завърши с кръстна смърт - най-унизителното наказание за 
онова време. Това беше цената, необходима да се плати, за да може и 
до днес хората, въпреки всичката неправда, която вършат, да имат 
нов шанс, нова надежда и нов живот. Това, което извоюва Христос за 
нас, се простира далеч отвъд ежедневните ни предизвикателства и 
проблеми. Колкото и невероятно да звучи, Той победи единственото 
сигурно нещо за всеки от нас - смъртта - и чрез Него имаме надежда, 
че смъртта не е последната ни присъда. 
 

И днес, читателю, докато вървиш към своята лична Голгота, ако 

намериш някое скъпоценно камъче - не го подминавай, съхрани го в 
сърцето си. Ето тези, които намерихме ние. 
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Бог дава изход 

 

Всеки преминава в живота си през периоди на неяснота - не знаеш на 
къде да поемеш, не знаеш кое е най-доброто за теб, нямаш опит от 
преди, нито достатъчно знания. Бог дава изход от всяка ситуация, 
стига да се обърнем към Него. 
 
 

Преди години тръгнахме малка група приятели на разходка из Витоша. 
По едно време се зададе дъжд. Аз реших да отида към връх Камен дел, 
а другите искаха да се прибират и се разделихме. Когато отивах към 
Камен дел, виждах само хора да слизат надолу, а никой не отиваше 
нагоре. След като аз най-накрая стигнах върха, бях сам в радиус поне от 
километър и повече. Започна проливен дъжд с гръмотевици. Скрих се 
под една отвесна скала и гледах от над 1800м. височина как 
гръмотевиците падат над София. Беше красива и страшна гледка да си 
близо до гръмотевиците. След дъжда се откри чудно хубава панорама 
към София и времето се проясни. Реших, че това е момента да изкача и 
насрещните върхове - Ушите. Газих в дългата до колене мокра зелена 
трева понеже беше лято. Не си давах сметка, че може да се крие нещо в 
нея. Разминах се само с прокъсан от бодлива тел панталон. Когато 
стигнах на третата купчина камъни от Ушите, улисан в катеренето по 
хлъзгавите парчета скали, не обърнах внимание на наближаващата 
опасност. Изведнъж се смрачи. Гъста мъгла и облаци покриха цялото 
плато на Витоша около мен. Бях сам и изгубен в тъмнината на мъглата. 
Не знаех накъде да поема. В такива моменти най-логично е човек да 
извика към Този, който може да го чуе винаги. Помолих Бог за помощ. 
Започнах да вървя в мъглата  без да знам къде отивам. По едно време 
чух птица, която грачи - сигурно и тя се беше изгубила като мен и беше 
единственото живо създание в радиус от километри. Не след дълго 
лутане видях един заслон. Приближих се и видях табелка. На нея 
пишеше: "Внимание: вододайна зона. Стреляме без предупреждение!" В 
този момент осъзнах, че пътят, по който бях тръгнал, има лош край. 
Уплаших се и се отвърнах от пътя си. Скоро забелязах още една 
табелка, която нямаше да забележа, ако не се бях натъкнал на предния 
стряскащ надпис. Приближих се до втората и там имаше указания 
накъде е Княжево, Алеко, Черни връх. Това беше правилната табелка. 
Чак сега разбрах, че бях тръгнал в грешна посока и в мъглата можеше да 
уцеля някоя пропаст. Тръгнах, следвайки указанията. Имаше пътеката с 
маркировката към Княжево. Колко е хубаво да знаеш накъде отиваш, да 
имаш цел и посока. Въпреки мъглата, знаех къде отивам, защото виждах 
маркировката. Не след дълго се появи опасност - трябваше да мина през 
гъста гора. Когато влязох в гората, върховете на дърветата се скриваха 
от мъглата. След малко нещо изтрополи зад мен. Обърнах се и видях 
чисто бяло куче или вълк. Помислих, че това е краят ми и ще ме нарани. 
А то сякаш беше изпратено да ме изведе от гората и да ме пази. 
Вървеше много кротко след мен. След като гората свърши, видях чешма 
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и спрях да пия вода. В последствие, като се озърнах, кучето беше 
изчезнало. Продължих пътя си. След още няколко часа лутане и газене в 
мократа и дълбока трева, най-накрая стигнах до околността на Златните 
мостове и видях първите хора. Мъглата беше намаляла. Оттук още 
малко и вечерта бях на Княжево. Бог ми отговори на молитвата и ме 
изведе от мъглата. 
 
След време четох един стих от Библията, от книгата на пророк Исая, 
който казва: "Изличих като гъста мъгла престъпленията ти, и като облак 
греховете ти; върни се при Мен, защото Аз те изкупих." Веднага се сетих 
за преживяното в планината и как Бог ме беше извел от мъглата. Стихът 
ме накара да се замисля сериозно над няколко неща. Преди да повярвам 
в Исус Христос живота ми беше една мъгла. Не знаех накъде отивам, за 
какво живея, нямах цел и смисъл на живота. Поемах разни пътища и 
различни занимания, които не ми носеха удовлетворение и усещах 
празнота. Бях сам, понеже се бях дистанцирал от другите. Бях един 
егоист и лицемер. Когато дойдох в университeта и смених града, си 
мислех, че нещата ще се променят и ще изляза от мъглата, но още 
повече затънах в нея и трайно в живота ми се беше настанил един 
песимизъм, безпътица, депресия и черногледство. Тогава реших да 
потърся изход от тази мъгла в Библията. Там видях една духовна 
табелка, която ми показваше, че житейският ми път има лош край. Бях 
вършил много грехове и заслужавах ада. Пак в Библията, разбрах и за 
правилната табелка. Разбрах Kой е верният път и това беше Исус 
Христос. Той беше умрял на кръста за греховeте ми и ми предлагаше 
изход от духовната мъгла в живота. Реших да Го следвам и постепенно 
гъстата мъгла в живота ми се разсея. Получих смисъл и имах цел. Бях 
избавен от егоизма и лицемерието. Станах отговорен, много по-
общителен и започнах да бъда приятел. Започнаха да се променят 
ценностите ми, намерих истинско удовлетворение. Подобно на белия 
помощник в гората, Бог продължава да ми помага в най-различни 
ситуации след като съм на правилния път и зная накъде отивам. 
 
В живота ни често сме сред житейски бури, облаци и гъста мъгла. В 
такива случаи може да се сетим за Бог. Може да видим табелките с 
предупреждения в живота ни. Дали им обръщаме внимание? Мислим ли 
за последствията, свързани с възможни пропасти? Готови ли сме да 
поемем по правилния път? По кой път вървим и накъде отиваме? 
Бог ме изведе от трайната гъста мъгла и облаци в живота ми. 
Възкресението на Исус Христос означаваше нов път за мен и изход от 
мъглата. 
Какво е Възкресението на Исус Христос за теб? 
 

- Венелин Тодоров 
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Запознах се с Венелин в Студентски град покрай общи приятели. 

Занимава се с математика, а едно от хобитата му е фотографията. 
Прави впечатление на много спокоен човек. В разговорите си често 
използва метафори. Разказвал ми е за тази случка, но в последствие 
разбрах, че е решил да я запише. Лично аз открих себе си в нея. Много 
се зарадвах, че ще мога да я добавя към книжката. 
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Бог не забравя за нас 

 

Всеки човек някога е мислил по духовни въпроси – дали за пет минути 
или повече, но всички сме се сблъсквали с избора дали да вярваме и на 
какво. Когато ние сме недоверчиви и скептични, Бог не ни оставя и ако 
се замислим над живота си, ще можем да различим как не е преставал 
да се грижи за нас. Бог не ни обръща гръб - ние Му обръщаме. Случва 
се дори понякога да вярваме и въпреки това да продължим напред без 
Него. Това, от което имаме нужда, е да разберем, че с Него е най-
добре и да спрем да се лутаме и да бягаме. 
 
 

Израснах в малко провинциално градче в Южна България, където 
детинските ми години преминаха под знака на тежкия преход от 
комунистическия атеистичен режим към демократично управление. 
Деветдесетте години на миналия век бяха белязани от масови 
евангелизации, които, уви, пропуснаха моя дом. Отгледана в семейство 
на практични счетоводители, аз бях възпитана, че ние сме християни по 
рождение както всички останали българи. За мен единствената 
християнска църква, която съществуваше, беше православната, където 
от време на време можех да отида, за да запаля свещ за здраве. 
 
Като малко момиченце бях изключително любопитно хлапе, което 
разпитваше майка си как е създадена нашата планета, как са се появили 
първите хора на земята и други философски въпроси, на които не 
получих едностранчив отговор. Майка ми, като либерален родител, ме 
осведоми, че има две теории за създаването на човека: тази на Дарвин 
за произхода ни от маймуните, и тази на християните за Божественото 
сътворение. Точно в този период на по детски чисто любопитство Бог 
употреби вярващото семейство на първа братовчедка на майка ми, които 
ми говореха за Исус Христос. Никога няма да забравя с какъв трепет 
разглеждах първия си Нов завет, написан с дриновски правопис, чиято 
корица беше с малко, гладно пиленце, отворило широко човка. Попивах 
жадно Божието слово и скоро бях прочела цялата книга. Майка ми не ме 
възпираше да чета Словото, но баща ми беше твърдо против да 
посещавам евангелска църква, която за него беше „секта“.  
 
Като млад тийнейджър бях разкъсвана от желанието си да чета 
Библията и натрапчивото чувство, че извършвам нещо нередно, за което 
нямам благоволението на своите родители. Почти неусетно за мен се 
осъществи един много тъжен преход на Новия завет от позицията му 
върху нощното ми шкафче в шкафчето, и оттам в другата стая, където 
остана да прашлясва години наред. 
Постепенно започна отдалечаването ми от Бога, по време на което 
подложих на съмнение всяка една философска идея, в която вярвах. 
Повече от десетилетие се лутах между вярата и безверието. Правех 
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опити да проумея смисъла на живота като поставя под съмнение 
Библейските истини, но дълбоко в себе си вярата за съществуването на 
Създател никога не ме напусна. Бях убедена, че човечеството не е плод 
на нелепа случайност, а е продукт на гениален Творец. Просто се 
съмнявах дали това е Исус. 
 
Годините минаваха. Аз растях и търсех отговорите на екзистенциалните 
въпроси, които ме вълнуваха в дебелите книги, но там ги нямаше. Нито 
езиковата гимназия, която завърших, нито художествената академия по-
късно задоволиха жаждата ми да разбера защо съм се родила на тази 
земя. И в един напълно неангажиращ разговор за мен, проведен на чужд 
континент на повече от 13 000 км. от дома,  аз отново бях провокирана 
да цитирам Библията и започна моят път обратно към Христос и кръста. 
 
Докато следвах в университета в Сан Франциско се сприятелих с един 
кореец. Бог употреби точно този азиатец, който дори не беше 
християнин, за да ми припомни за съществуването Си. Никога няма да 
забравя как преди няколко години това момче ме попита каква е 
религиозната ми принадлежност. Тогава аз гордо отговорих: 
„Християнка“. Последваха, обаче, въпроси дали чета редовно Божието 
слово, живея ли според него и дали се моля редовно. Аз отговорих 
отрицателно на тези запитвания. Секунда по-късно момчето кратко и 
ясно заключи: „Ти не си никаква християнка“. Не мога да опиша как ме 
засегнаха тези думи. Замислих се. Имах познанието за Бога, но бях 
загубила упованието си в Него. И от сън да бях бутната можех да 
цитирам как „остават тези трите: вяра, надежда, любов, но най-голяма от 
тях е любовта.“ Познавах Божиите повеления, но не ги живеех. На онзи 
етап от студентския ми живот Бог се беше превърнал в благ учител, от 
когото черпех добри поуки, но не и в Единствения Създател, Господа на 
силите, Княза на мира, Царя на вселената... Бях се отклонила по 
широкия и измамлив път. Живеех един празен живот без концепция, без 
смисъл. Душата ми се разкъсваше от въпроси какъв е смисълът да сме 
на тази земя, след като смъртта слага точка на всичко. Има ли друга 
реалност? 
 
Малко по малко Бог ме събуди от опасния летаргичен сън и в живота ми 
дойдоха тежки изпитания. И точно в периода на буря, когато 
здравословни проблеми не ми позволиха да завърша магистратурата си 
в САЩ, аз осъзнах, че вън от Исус няма живот. След 12 години аз отново 
отворих Новия завет и словото му оживя в мен. Сякаш никога не се 
бяхме разделяли с Христа. Помирих се с Бога и осъзнах, че всичките 
несгоди в живота са част от израстването ми като християнка. След 
дълги години на търсене аз и майка ми се обърнахме към Бога и тя ме 
подкрепи в желанието ми да общувам с братя и сестри в Христос. 
Тръгнах на евангелска църква и там, сред вярващите, се почувствах 
приета. Знаех, че колкото и да е труден житейският ми път, Исус винаги 
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ще е до мен в бурните времена и ще ми показва изход, защото „всичко 
съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според 
Неговото намерение.“ (Римляни 8:28) 
 

- Лиляна Петкова 

 
 

Лили. С нея се запознах, когато тя беше на стаж в едно издателство. 

Бяха й поставили задача да проведе анкета в евангелските църкви. 
Целта беше да се събере информация за предпочитанията към 
християнската литература. Така Лили се оказа в църквата, където аз 
ходя. Тя е журналист по професия и писането за нея е повече от хоби. 
Аз лично съм й почитател. Това, което мога да кажа за нея, е, че е 
много истинска и искрена, а също и добър приятел. 
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Бог снабдява 

 

„Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в 
житници събират; и пак Небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли 
много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един 
лакът на ръста си?” (Матей 6:26-27) 
Бог знае всяка наша нужда. Човек трябва да се труди, да полага 
усилия, но безпокойството, смущенията и страховете, че все пак 
нуждите ще си останат непосрещнати, не са нещо, с което трябва да 
живеем, защото Бог снабдява, и то щедро и навреме. 
 

 

Преди време имах страхотен живот, погледнато от стария ми мироглед. 
Имах всичко, от което се нуждаех и моите собствени идеи и цели 
постигах сам. Бях толкова ентусиазиран, че започнах бизнес и лека 
полека градях моята империя. Хората тогава ми се възхищаваха и 
гордостта ми беше недостижима. Обаче с времето нещата започнаха да 
се влошават – бизнесът спря, парите свършиха и останах без работа, 
приятелите (ако може да се нарекат приятели) изчезнаха и приятелката 
ми ме напусна. За момент се почувствах най-изоставеният човек на 
Земята. Това беше и времето, в което аз започнах да търся живия Бог. 
Дълго време Го отхвърлях и не вярвах в Него. Много хора си представят, 
че ако има Бог, то няма да има страдание. Аз обаче не смятах така и 
това беше момент, в който аз осъзнах защо има страдание спрямо мен, а 
именно, за да може сърцето ми да се отвори за Христос.   
 
Мина време и получих всичко – любов, нови истински приятели и среда, 
в която да се развивам. Остана само финансовото ми състояние. За 
пръв път бях много беден финансово. Молех се усърдно и вярвах 
докрай, че нещата ще се оправят. Не закъсня и новата ми работа. А след 
нея и още по-високо платена, която на всичкото отгоре е и свързана с 
едно от моите хобита! Късмет, биха казали някои хора, но аз казвам, че 
това е любовта на Бога към нас! Мина се малко време и се запознах с 
най-прекрасното момиче за мен. След още малко време й предложих 
брак и тази година се оженихме. Имаме си и жилище, в което живеем, и 
си купихме кола. Получавам многократно повече отколкото съм желал и 
мечтаел! А какво предстои... най-доброто разбира се! 
 

- Павел Недялков 
 
 

Историята на Павел е кратка, но от сърце.  Запознахме се преди 

около две години, когато работехме в една и съща фирма. Когато 
последно се видяхме, с приятелката му подготвяха сватбата си и 
той много харесваше работата си. В момента е щастливо женен и 
както и пише - благодарен и удовлетворен. 
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Бог говори 
 

Бог намира начини да действа в живота на хората, които вярват в 
Него, да ги учи и да им помага. Може да го прави по различен начин 
понеже всички ние сме различни, но целта и грижата Му са винаги 
едни и същи. В Библията пише, че „който идва при Бога, трябва да 
вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го търсят“ 
(Послание до евреи 11:6). Ако ние повярваме в Бога, ще можем да видим 
на дело в нашия живот Неговото действие и сила, и да се убедим от 
личен опит, че Той е верен и добър. 
 
 

Пиша това послание в един много специален момент. След седмица е 
Рождество Христово. В този сезон на годината говорим за чудеса. Имала 
съм привилегията да виждам чудеса в живота си неведнъж. Имала съм 
честта Бог да праща отговори на задаваните от мен въпроси. Как праща 
отговори? По много начини. Чрез непознати хора, които са ми говорили 
правилните неща без да подозират за ситуацията, в която се намирам, 
чрез онези невероятни съвпадения, които като се случат, виждаш как 
света е като един съвършено точен часовников механизъм, в който има 
време и наредба за всичко, чрез нежния и тих Глас, който говори на 
всяко човешко сърце, отворено да слуша. Като златна нишка Бог е 
втъкал малките чудеса и Словото Си в моето ежедневие. Тези дни реших 
да запиша това, което Бог е правил за мен през годините. Изглежда ще 
ми трябва една цяла книга, за да побера всичко. Чудесата често са като 
манната. Идват, когато си в някоя житейска пустиня. 
 
В подобна пустиня преди няколко години беше една моя много добра 
приятелка и тогавашна съквартирантка в студентското общежитие. Тя 
имаше лични проблеми, бяха я уволнили от работа наскоро и също я 
бяха скъсали на изпит, за който се беше потрудила доста. 
Сутринта  на 3-ти февруари. Зимната сесия продължаваше. Учех по 
статистика. По едно време вратата на съседната стая се отвори и чух 
гласа на моята приятелка. В контекста на статистически формули и 
теореми сякаш от никъде в умът ми се роди мисълта: „Бог я обича“. 
Мисълта стана настойчива. Бях подбудена да отида и да я кажа на 
приятелката ми. Знаех също, че ще вземе и изпита си и то с отличен, 
така че не трябва да се притеснява за него. В крайна сметка не посмях 
да говоря с нея. Може би бях преуморена и преувеличавах, а и с нея по 
онова време не говорехме много за Бог – щеше да ме сметне за луда.  
Следобеда обаче, моята приятелка сама дойде в стаята ми. Беше 
разстроена и със сълзи на очите ми каза, че мисли, че Бог вече не я 
обича. Невероятно. Разказах й за мисълта ми от сутринта и за 
вътрешната ми борба дали да й я кажа и тя пак се разплака, но това вече 
бяха сълзи на радост. 
И изпитът, за който така и нищо не споменах – наистина й насрочиха 
нова дата и то съвсем скоро - взе го с отличен. 
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Бог е реален. Той не е просто някаква абстрактна добронамерена сила 
или енергия. Той е Вездесъщ и Безграничен, но Той е и личност. 
Бях на служба в евангелската църква, в която ходя. Певците пееха 
хваление. Затворих очи и се опитах да си представя как би изглеждал 
Иисус. Представих си Го в много светлина, в дълга бяла дреха, като 
тези, с които сме свикнали да Го гледаме на различни изображения. 
Представих си да стои в красива пролетна градина. В един момент 
картината, която създадох в ума си, се раздвижи. Той се обърна и видях, 
че имаше криле. Един миг време и пасторът на фона на музиката отвори 
Библията и зачете: „Който живее под покрива на Всевишния, той ще 
пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам на Господа: Той е 
прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на който уповавам. Защото Той 
ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще те 
покрива; и под крилете Му ще се скриеш...“ (Псалм 90:1-4) 
 
Третата история е от момент, в който аз бях в пустинята. Тъкмо ми бяха 
казали, че ме освобождават от работа, като ситуацията беше доста 
несправедлива спрямо мен. Бях се качила на влака за Пазарджик  и 
докато пътувах прехвърлях различни истории и разговори през ума си – 
близки и по-далечни във времето. Бях ядосана и тъжна. Отворих 
Библията с надеждата, че ще се успокоя. По едно време при мен дойде 
един непознат човек и ми каза да отворя на Римляни 12:18. Интересно 
ми беше дали това ще е поредното попадение. И беше. Стихът гласеше: 
„ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички 
човеци.“ 
А ето и стихът преди него – 17-ти стих: 
„Не връщайте зло за зло; промисляйте за това, което е добро пред 
всички човеци“. 
 
Бог праща Словото Си и с Него ни носи утеха, надежда, мъдрост, мир, 
радост и спасение. Докато пиша това послание, в навечерието на 
Рождество, скъпи читателю, пожелавам ти Божието Слово да донесе 
светлина и надежда и в твоя живот.  Пожелавам ти дори в тъмните и 
мрачни дни да виждаш златната нишка, с която Творецът пише за теб 
едно прекрасно бъдеще. Моля се да приемеш това, което Той има да ти 
даде. Нека очите ти бъдат отворени за Божиите чудеса, за Неговата 
велика милост и любов. 
          

- Димка Вардина 
 
 

С Димка живяхме 3 години в общежитие в Студентски град, където се 

запознахме.Тя ми е доста по-близка, така че ще мога да разкажа 
повече за нея. Много добър приятел и изключително положителен 
човек. Подкрепящ фактор за всяка добра и смислена инициатива, 
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включително и тази книжка. Обича много да пише и да рисува. Харесва 
й математиката понеже я предизвиква да намира отговорите на 
различни задачи. В момента работи като програмист. 
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Последно ще представя и себе си с няколко думи. Тук вече задачата 

ми става трудна, но мисля, че ще успея да се абстрахирам. Бях 
изключителен инат преди да повярвам в Бог. Наистина кораво сърце. 
Въпреки това имах едно странно детинско мислене, което се 
характеризираше с искреност и желание за коректност. Много съм 
страдала от собствения си акъл, но и Бог много ми е помагал. Аз 
също обичам да рисувам и да пиша. Обожавам да наблюдавам 
природата и да откривам неща, които преди не съм забелязвала. 
Работя с езици в кол център. 
 
 

Бог е спасител 

 

Исус - името на иврит означава “Бог е спасител”. Чувала съм хора да 
питат защо ми е спасител, от какво имам нужда да бъда спасяван? Но 
ако огледаме света около себе си и видим болестите, 
несправедливостите, войните и злото, вероятно ще е по-лесно да се 
съгласим, че този свят наистина има нужда от Спасител. Исус не 
просто донесе ново и революционно дори и за нашето време учение. 
Той не е просто Месията, Който вършеше чудотворни изцеления в 
началото на първи век. Исус е Божият Син, Който изцелява и спасява и 
днес. 
 
 

Аз отраснах в семейство, което не е крайно атеистично, но което няма 
истинско желание да разбере за Бог и да Го познава. Повечето от 
роднините ми имат някаква вяра, но тя често добива абстрактни 
измерения и сякаш отговаря по-скоро на дефиницията „вярвам, че има 
някаква сила/нещо“, а не „вярвам в Господ Исус Христос“ както пише в 
Библията. Аз повярвах в Бог като във Бог в тийнейджърските си години, 
когато осъзнах, че не е някаква сила, а именно Той, който е личност, 
който е Някой, и за който мога да разбирам все повече и повече, четейки 
Библията. 
 
Първият път, който си спомням някой да ми е казал нещо сериозно за 
Бог, беше в един телефонен разговор с една моя съученичка от 
гимназията. Той отразява тогавашните ми възгледи. Тя ми разказа за 
баба си, която вярвала в Бог и ме попита дали аз вярвам. Казах й, че 
предполагам, че има някаква върховна сила. Тя отговори, че не е 
„някаква сила“, а Бог. И добави, че „Исус Христос е Господ!“ - че Исус 
Христос е този Бог. Не помня какво й отвърнах, но си спомням, че в 
крайна сметка сменихме темата. Помня също, че се ядосах. Тогава не 
бях сигурна каква е тази върховна сила, но не мислех и че я няма 
изобщо. Не можех да кажа нищо със сигурност. Темата ме раздразни, но 
тези думи продължиха да кънтят в мен в годините напред. 
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По това време горе-долу (била съм 8-9 клас може би) аз бях започнала 
да се занимавам с викане на мъртви. Тогава не разбирах какво правя. 
Това започна на шега, като детска игра, и едва в последствие разбрах 
колко е сериозно и пагубно за хората и че именно поради тази причина 
Бог го забранява: 
„Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или 
дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 
никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 
защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия 
мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.“ 
(Второзаконие 18:10) 
 
След това (10 клас) се разболях сериозно и настъпи много тежък период 
в живота ми. Болестта, от която се разболях беше фобия. При фобиите 
има постоянно безпокойство и страх, и това е заболяване, при което 
коренът е духовен проблем, а не физически. Отразява се физически 
хормонално и като цяло на тялото, но в същината си причината не е 
физическа. Нямаше как да не осъзная връзката между викането на 
мъртви и проблемите, които се появиха. Разбрах, че това отваря врати 
на злото да действа в живота на хората. Започнах да търся Бог за помощ 
и в последствие осъзнах, че само Бог може да помогне и да защити 
съвършено. Започнах да се моля и четях за Христос от разни помагала. 
Макар че този период беше ужасен за мен, Бог го използва, за да Го 
потърся. Пиех лекарства, но състоянието ми не се подобряваше 
особено. Това беше моментът, в който разбрах, че не всичко зависи от 
мен и че има неща, които не са в човешката власт. Преживях доста 
трудни моменти - много моменти на страх и отчаяние, в които се молих, а 
Бог ме чуваше и ми помагаше. Искам да разкажа нещо, което може да 
изглежда много странно и може да стъписа много от хората. Казвам 
предварително, че няма нужда да се страхувате понеже знам, че често 
хората ги хваща страх от подобни истории. Бог ми помогна, и както ще 
видите от разказа ми после, промени живота ми като ми даде нов. 
 
Беше една поредна вечер, в която си лягах да спя. Тогава спях в една 
стая с две ъглови легла, на едното от които спях аз, а на другото в 
случая спеше баба ми. Тогава още не бях повярвала в Господ Исус и не 
бях поискала прошка за греховете си. Докато заспивах усетих как 
започвах все повече и повече да се успокоявам. Не беше както друга 
вечер и не беше точно като заспиване. По едно време забелязах, че 
дишам съвсем леко и ненормално рядко. Не се притеснявах, защото 
усещането беше приятно. Забелязах, че не е само дишането, но и пулсът 
на сърцето ми. Настъпи мир, тишина и сякаш света спря за малко. След 
това видях съседното легло до моето и баба ми, която спеше на него. Не 
осъзнавах много какво става и ми трябваше секунда, за да я разпозная, 
че е тя, макар че я виждах. Погледът ми се измести на другото легло, 
където лежеше някакво момиче. Тук ми трябваше малко повече време, 
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за да проумея, че наблюдавам себе си. Тогава изведнъж всичко потъна в 
тъмнина. Не виждах повече стаята и леглата. Само една огромна и 
непрогледна тъмнина, каквато не мисля, че съществува дори в най-
тъмната затворена стая без прозорци. И страх какъвто не бях изпитвала 
никога през живота си. Такъв неописуем страх и ужас ме обхвана, 
каквито дори не мога да опиша. Видях кунтурите на две човекоподобни 
фигури да се приближават към мен. Странното беше, че в този 
невероятен мрак, някак можех да ги различа на фона. Разбрах, че това е 
краят ми и че идват за мен. Всичко това се случи толкова бързо и 
изведнъж. Бях сама в мрака и нямаше как да избягам. Единственото, 
което ми дойде да направя, беше да извикам към Бога, който все още не 
познавах изобщо, и да Го помоля да ми помогне. Всичко в мен беше 
потресено от страх и ужас, и тогава извиках „Господи, помогни ми!“, 
докато все още наблюдавах как все повече се приближаваха към мен! 
Това не беше просто един вик – в този миг Той беше единствената ми 
надежда. След това видях сякаш нещо черно като наметало ме покри 
отпред и усетих рязко дръпване. Бог ме върна в тялото ми. Отворих очи 
трепереща и ужасена, със сърце, което до преди секунда беше спряло, а 
сега биеше сякаш щеше да изхвръкне от гърдите ми. Бях гледала само 
по филмите как хората се изправят рязко в леглата си, след като се 
събудят от кошмар. Не знаех, че това действително е физическа реакция 
от силна уплаха до тази въпросна нощ. Не беше кошмар. Беше съвсем 
реално, но не се случи в този свят. Бях умряла и щях да отида в ада, 
където заслужавах да бъда, ако Бог не се бе намесил. Наистина, както 
пише в Библията: „Той е щит на всички, които уповават на Него“ (Псалм 
18:30), и още: „Блажен оня човек, който уповава на Него“ (Псалм 34:8). 
Бог ми показа голяма милост заради това, че уповах на Него, защото 
вътрешно в сърцето си, Го поставих за моя упора и единствена надежда. 
 
След това преживяване нещата малко по малко започнаха да се 
оправят. Тогава се постарах да го забравя, защото много ме плашеше, 
но пък се молех и четях за Бог. Винаги, когато се молех, Той откликваше. 
Няма да забравя никога моментите, в които молех за мир и Той ми 
даваше – сякаш небето слизаше при мен и можех да вдишам това 
невероятно спокойствие! Не знам по какъв друг начин да го опиша 
словесно. След като четох за Господ Исус Христос и как Той е умрял на 
кръста за мен, повярвах в Него и поисках прошка за всичките си грехове. 
Няма да забравя моментът, в който го направих и Той ми даде прошката 
Си. Усетих сякаш някакъв товар се сваля от мен и ми олеква, а преди 
това да стане не бях усещала тази тежест! Имах доста грехове както 
всеки друг човек – бях проявявала егоизъм, гордост, завист, омраза, 
сексуални грехове, лъжа, злоба, ярост и т.н. – всичкото зло, което излиза 
отвътре от човека и заради което Той самия умря на кръста, понасяйки 
греховете ни там и давайки ни възможност, в голяма Си любов към нас, 
да приемем прошка и помирение с Него. 
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След всичко това и след като се оправих, продължих следването си като 
отидох да уча бакалавър в София. Тогава обаче, нещата в живота ми 
отново се промениха и тръгнаха по старому. Оздравях и забравих за Бог 
– сякаш никога не бях повярвала в Него. Звучи странно като се има 
предвид какво ми се беше случило, но въпреки всичко това и въпреки 
всичко, което беше направил за мен през тези 2-3 години, въпреки 
моралните ценности и решения, които в някакъв момент бях взела, в 
последствие, когато оздравях, това някакси се изпари за мен. Завладяха 
ме други мисли, други вълнения и други неща, които бяха „по-важни“. 
Образно казано, когато „ножът ми опря в кокала“, се наложи да се моля и 
да Го потърся, но само тогава. За щастие, макар и аз да Го бях оставила, 
Той не ме беше оставил. 
 
В общежитието се паднах да живея с едно момиче, което вярваше в Бог 
и с което живяхме заедно 3 години. Тя ми помогна да помисля отново за 
Него и за действията ми, въпреки че трудният период в живота ми беше 
приключил. Малко по малко, аз пак започнах да се моля и да чета за Бог 
в Библията. Разбрах много по-дълбоко какво значи вярата, Кой е Той и 
какво е направил за нас. Осъзнах, че именно нещастията, които 
преживяваме, са точно онова, което може да ни доведе при Него, и че 
човек често е толкова корав в сърцето си, че се случва това да не му е 
достатъчно: пада – „Има Бог!“; става – „Няма Бог!“; пада – „Има Бог!“; 
става – „Не ми пука!“... Наистина бях твърдоглава, но съм благодарна, че 
Бог не ме остави след като отново Му бях обърнала гръб. 
 
Животът ми сега е много различен от всеки друг период, който съм 
имала. Познавам и обичам Бог много повече от преди. Той е центърът на 
живота ми и смятам, че този път Си извоюва дефинитивно челното 
място. Той продължава да ме учи чрез Словото Си и в молитва. Не съм 
станала перфектна и все още греша, но Бог работи в сърцето ми и ме 
променя с времето. Прощава всеки грях, за който Го помоля, точно както 
е обещал, помага ми всеки ден и ме благославя. 
Защото нашият Бог НАИСТИНА ни обича и е милостив, грижовен и 
добър: 
„Но идете и научете се що значи тази дума: "Милост искам, а не жертви", 
защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние.“ 
(Ев. от Матей 9:13) 
 
 

- Ивелина Иванова 
 

 

*** 
 

“Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана сила в напасти.” 
(Псалм 45:1) 
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“Чаках с търпение Господа; и Той Се приклони към мен и послуша вика 
ми, и ме изведе от гибелната яма, от тинята и калта, и постави на 
скала краката ми, и утвърди стъпките ми; сложи още в устата ми 
нова песен, хваление към нашия Бог.” (Псалм 39:1-4) 
 
“И призови Ме в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме 
прославиш.” (Псалм 49:15) 
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Скъпи, читателю, надяваме се историите на живота ни да вдъхнат 

надежда и вяра и в твоето сърце. Нека пътят ти бъде осеян със 
скъпоценни камъни - малки и големи чудеса, каквито вярваме, че Бог е 
поставил пред стъпките на всеки човек. Когато ги откриеш, се 
надяваме да не ги подминеш, нито пък да решиш, че са безцелно 
попаднали там. Те са за теб, взети от славната корона на Христос и 
вероятно ще ги намериш, когато е най-тъмно и най-трънливо, 
защото светлината им свети най-ярко в тъмното, а и както 
започнахме - Самият Исус преди победата и възкресението Сам 
носеше корона от тръни. 
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За контакти: victorscrown1@gmail.com 
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“Короната на Победителя” е кратък 

сборник от разкази по лични 

истории. Запознайте се с един 

различен поглед към християнството 

като лично преживяване, извор на 

вяра, надежда и живот. 

Християнският живот е повече от 

ритуали и думи, и извира от 

сърцето, където е Неговият 

източник. Петимата автори 

разказват за своя път към Бог, 

своите истории, преживявания и 

мечти. Всички те са много различни, но сърцата им бият в един ритъм и с 

една сила. Може би това ще бъде знак за теб, че Бог е реален и те 

обича. 
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