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Въведение 

 

Правителството на БКП плануваше ликвидиране на всички религиозни 
групи в страната ни. 

На един разпит в Окръжно МВР - Пловдив зададох въпрос: „Коя наука 
доказва, че няма Бог?" Отговорът: „Комунистическата наука доказва това". 
Друга алтернатива няма: „Който не е с нас, е против нас!" 

Стратегията на атеизма в 50-те, 60-те, 70-те години беше премахване 
пречещите - независимо как. Процеси, Белене, Ловешкия затвор 
(политически), интерниране, преследване, гонение, смърт. 

Осемдесетте години заговориха за друго. На разпит в VIII-мо Районно 
управление на МВР - София, капитанът издаде тайната директива на 
Партията. Той каза: „Ние ще вземем вашия кръст, ще го боядисаме червен 
и ще го внедрим дълбоко на Запад". 

Имаше много червени свещенослужители, които преподаваха 
комунизъм в западни страни под претекст, че водят църкви на наши 
общества в чужбина! 

По време на Възродителния процес сблъсъкът между турското 
население с милицията и армията показа на правителството на Тодор 
Живков, че преследването или внедряването на предатели в религиозни 
среди не може да събори Бога или вярата в душите (сърцата) на хората. 
Напротив, Бог събори тях, защото е писано: „Няма мъдрост, няма разум, 
няма съвещание против Господа." (Притчи 21:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

От къде идвам 

Родителите ми бяха от работническото съсловие; хора, родени в 
началото на 20-ти век. Моята баба и чичо бяха християни. Предполагам, че 
тя се е молила за нас и нашето спасение. Баща ми беше кръчмар и вземаше 
новото от живота. Така от новите идеи на комунизма той беше надъхан с 
безбожие. За него Бог беше хубавата трапеза с обилно алкохол. 

В по-млада възраст на техния живот майка ми е проявявала интерес към 
групите християни, които са се сформирали в родното ни село. Но баща ми 
категорично й забранил. Така в професията си като кръчмар, баща ми 
търпеше загуба след загуба. Местили сме се много, за да намерим мястото 
си и подобрим финансовото си състояние. Уви! 

Спомням си като дете през 1944 г. лятото един човек от селото уби с 
пистолет друг на масата в кръчмата. Моят по-голям брат работеше като 
сервитьор с баща ми. Брат ми се изправи пред убиеца с въпрос: „Защо уби 
човека?" Убиецът насочи дулото на пистолета срещу брат ми и стреля. 
Куршумът мина покрай главата му. Брат ми преживя нервен шок. От този 
момент той заболя от епилепсия. Една коварна неизлечима болест. 

Много средства изтичаха за операция, лекарства, специална храна. 
Всичко беше напразно. Болестта се развиваше прогресивно. Самият той 
беше ориентиран атеистично. Като младеж играеше в самодеен театър като 
подигравател на Бога и евангелието. Беше веселяк, хуморът естествено му 
принадлежеше. Епилепсията обаче душеше едно по едно веселието му и 
хубавите неща в него. Около 22- годишен беше, когато припадъците му 
траяха по 2 часа. Ужасна гледка! И понеже се случваха различно в 
денонощието, спяхме на едно легло. Не ме беше страх от демоните, макар и 
толкова грозни. Първо се чуваха страхотни, цепещи атмосферата викове и 
след тях безсъзнание и гърчове. 

След виковете се намесвах да разтривам отзад врата му и да го 
успокоявам. Аз естествено бях свикнал с болестта му, това беше моят роден 
брат, когото обичах. Дойде време, когато не го искаха никъде на работа. 
Отслабна до кожа и кости, не искаше да напусне дома ни от страх от 
припадък пред хората. Стана необщителен, раздразнителен. В това време у 
нас се отбил един вярващ от квартала, в който живеехме. Разговаряли за 
Един, Който би могъл да помогне на брат ми и че Той не е от този свят и 
името Му е Исус. Човекът отправил покана към дома ни да отидем всички у 
тях. 

През тези години баща ни беше вече починал при злополука. 
Съжалявам, той единствен си отиде без Бога, без покаяние. 

След неговата смърт Бог настъпваше към дома ни. 
Отзовахме се на поканата да видим как Исус Христос може да помогне 

на брат ми. 
Не зная какво е чувствал брат ми, но аз имах смесени чувства. Може би 

има помощ за него, но може би са манипуланти. С нас двама ни дойде и 
майка ни. 

Хората ни посрещнаха много сърдечно. Имаха на масата Библия и 
песнарки, от които пяха техните песни. След свидетелства за Библейския 
Бог, който може всичко, те ни поканиха за молитва. Видях как коленичат и 
започват да призовават Исус Христос. Брат ми коленичи до масата в 
центъра на стаята. Никой не правеше нещо над него или с него. 
Наблюдавах с голямо любопитство какво ще се случи. Думите на брат ми 



бяха тихи, неуки за молитва, но бяха на удавник, който е готов да се хване и 
за сламката. „Аз не искам да умра толкова млад, но ако те няма, аз 
действително умирам. Ако ме чуваш, помогни ми". Не минаха много минути 
и той започна да преживява нещо. Думите започнаха да се леят свободно 
като от извор, лицето му се проясни, започна да се усмихва, разговаряйки с 
Някой толкова задълбочено и възторжено, а не виждах никой друг, освен 
него. После се изправи на крака и преживяванията се засилиха до там, че 
тoй се радваше с по-голяма u по-голяма радост. Изведнъж долових думи, 
които излизаха от устните му на друг език. Беше турски. След още малко 
езикът му премина само на турски и то така, че не можеше да спре. 

Вярващите хора скочиха на краката си и един след друг го поздравяваха 
с: „Честито! Бог прости греховете ти и те кръсти със Святия Дух". Тогава за 
първи път осъзнавах, че има Бог и този Бог разкрива Себе Си пред човека. 

По пътя до нашия дом брат ми беше неузнаваем. Подскачаше, радваше 
се и говореше на турски. Беше станал като дете. След пристигането ни 
трябваше още да почакам да се успокои и притихне, за да чуя какво се бе 
случило с него. И действително, той като че се събуди, влезе в 
обстановката и ми каза на български език: ,Да знаеш, че има Бог и че ние 
много сме се заблуждавали в неверието си. Бог беше при мен тази вечер и 
ще видиш какво ще стане от сега нататък с мен". 

Само за 2-3 месеца неговият външен вид се подобри и един ден той каза 
на майка ми: „Събирай куфара, тръгвам да търся работа". Майка ми не 
можеше да повярва, но събра куфара му и той отиде в друг град да търси 
работа. Намери работа на смени, беше отговорна, но той се справяше 
чудесно. Това, което беше, си отиде. Той беше свободен и благодарен за 
промяната. Свидетелството му беше силно, обръщаше хора за Евангелието. 
Посещаваше селца около града, в който работеше, за да евангелизира 
други за Божието царство. 

Имах много натрупан материал, върху който да мисля и разсъждавам. 
„Ако нямаше Исус, кой би отговорил на моя брат вместо Него?" 

„Но болестта е неизцелима, как този Бог, в Когото повечето хора не 
вярват, изцели моя брат?" Бях при Него, а дори не разбрах как го направи, 
а направеното е факт. „Ако моят брат преживя Бога, аз бих ли могъл като 
него? Ще стане ли нещо и с мене". 

Започнах да посещавам църква, да слушам проповеди от тогавашния 
пастир на църквата в гр. Ямбол - брат Кузманов. Той беше образован човек, 
завършил богословското си образование в Швейцария в именитото училище 
на „Сан Крешона". Владееше немски език перфектно, учеше английски, 
беше много добре подготвен музикално - диригент, аранжьор, нотист. 
Около 500 човека посещаваха църквата, а това бяха години след първия 
пастирски процес през 1949 г., който отне главните пастири на 
евангелизма в България. Въпреки страха от властите, въпреки слуховете за 
затвор и изселване, евангелието имаше своята магнитна сила на 
привличане. Тогава на моите 15 години бях силно заинтересуван от 
многото млади хора, които посещаваха тази църква; от мощния хор, който 
кънтеше по-професионално и по-силно от този по радиото. Имаше гласове, 
чийто тембър преживявахме: сопран като камбанка и бас като тътен под 
стола на стоящия на последния ред. Пастирът беше събрал и подредил 
добра църковна библиотека, която ревностно прерових и прочетох много от 
нея. Разбрах, че Бог си е работил и се е изявявал, дори и хората да не ги е 
грижа за това. С безгрижието си те не могат да нарушат Неговия ход в този 
свят. 

Бог е над всичко и във всичко! 



Църквата поддържаше своя живот със съживление периодично. Често 
имаше верижен пост и верижна молитва 24 часа в денонощието. Имаше 
служители на дарбите на Святия Дух. Един скромен брат от малцинството 
се казваше брат Шабан. Бог го беше употребил за възкресение на мъртвец. 
Беше носен от Духа от едно селище до друго на 40- 50 см над земята, така 
че босите му крака усещали допира на житните класове до тях. 

Имаше един от големите случаи на църквата - най- големият, който 
желая да разкажа. Едно младо момиче, медицинска сестра, заболя от 7 
тумора в мозъка - засегнати бяха всички центрове на мозъчните функции, 
изписана от болницата в София да умре при родителите си в Ямбол. Група 
млади хора отидохме да я видим. Цареше гробна тишина, не позволяваха да 
се говори при нея. Една маса от зачервено месо лежеше пред нас. 

Тогава църквата влезе в действие с пост и молитва почти всяка нощ до 
12 часа в дома им. Бог водеше процеса. Един след друг в продължение на 
време центровете се възстановяваха. Тя започна да гледа, започна по-добре 
да чува, да разсъждава, да възприема, да се ориентира и започна да се 
движи, така че започнаха да я водят на църква. Опирайки се по стената 
вървеше, но все още не можеше да пази равновесие; малкият й мозък беше 
засегнат. Един ден, когато църквата усърдно се моли за нея, брат Шабан 
приближи, хвана я за ръце и последва заповед: „В името на Исус Христос 
стани и ходи!" Тя стана и тръгна и повече не легна. Това момиче се омъжи, 
роди деца, от които видя внуци до старост. Изцеление без какъвто и да е 
остатък от дефектите на болестта. 

Имаше една възрастна жена в църквата, която имаше усещане в Святия 
Дух къде и кога да отиде. Където обаче отидеше, Святият Дух слизаше, 
хора се покайваха, приемаха новорождение, изпълваха се със Святия Дух, 
тежко болни биваха изцелявани. Същата жена живя повече от 100 години и 
служи до края с дарбата, която имаше. 

Един ден я заварих в роднински дом. Бог я беше пратил. Когато 
затворих вратата след в себе си, в стаята усетих Присъстващия. Паднах на 
коленете си и не можах да правя нищо друго, освен да се покайвам. 
Изповядвах всичко, за което можех да се сетя или бях подсещан. Молих се 
със сълзи. Дойде един момент, в който всичко излях от сърцето си. Не 
остана нищо повече. Тогава дойде от небето сила - силата на спасението. 
Изпълни ме и прелях. Имах чувството, че някой събра цялото щастие от 
този свят и го хвърли върху мене. За около половин час аз ликувах, усещах 
Го. Този велик Бог беше дошъл при мен. Скочил съм и съм се предал на 
тази сила отгоре. Не исках да свърши този първи личностен контакт между 
нас. Когато молитвата спря и отворих очи, видях моите роднини, направили 
кръг около мен като за хоро. На ,моя въпрос какво правят, те отговориха: 
„Силата те хвърляше до тавана и ние решихме да те пазим да не би да се 
удариш в мебелите". Бях щастлив да видя моите братовчеди спасени и 
благословени като мен в един ден -16 май 1952 г. 

Имахме по-голяма братовчедка, страдаща от перитонит на легло. Същия 
ден тя беше кръстена в Святия Дух и изцелена. Излязох от този дом като от 
баня - чист и щастлив. Малко се притеснявах дали когато изляза на 
улицата Исус пак ще бъде в мен. Оказа се, че да! Дали когато заспях 
вечерта Той няма да си отиде? Оказа се, че се събудих пак с Него. Не е ли 
чудо - Исус и аз тръгнахме в моето бъдеще да наследим Неговата вечност. 

Така един след друг семейството ни бе застигнато от евангелието и 
спечелено за Исус. Включихме се активно в живота на църквата и станахме 
част от нея. 

След няколко години майка ми сключи втори брак и аз бях приет от 
пастирското семейство на квартира у тях. Сега разбирам, че Бог е вършил в 



живота ми Своя план. След време пастирът беше преместен в гр. Пловдив и 
аз бях поканен да тръгна с тях, така че през 1955 г. се намерих в църквата 
в гр. Пловдив, заедно с моя пастир. Научих от него, наблюдавайки го, че да 
си пастир трябва да имаш голямо сърце и здрави ръце; да приемаш с любов 
хората и да ги носиш, когато падат от слабост или се спъват от невнимание 
по пътя. Той пееше, когато му беше тежко или съчиняваше нова песен. 
Пееше, когато му беше радостно. 

През 1956 г. той преведе книгата: „Това, което става по света" за 
Уилиям Бранхам, а през 1963 г. преведе книгата на; Т. А. Озборн. 

Тези две книги предизвикаха полъх на съживление в цялата страна. 
Християните започнаха да искат Божиите обещания с пост със задълбочена 
молитва.  

Пристигна истината за изцеление чрез вяра в Исусовите рани. Това 
беше жива революция в делото на България. Бях свидетел на спорове по 
този въпрос. От една страна,; пастирът, от другата - дяконите, спазили 
доктрината на традицията. Те викаха срещу него: „Когато сме били болни, 
сме получавали най-големите откровения. Божията воля е да боледуваме". 
„Какви са тези нови учители, които превеждаш? Ще объркаш страната ни". 
А младото поколение поглъщаше истината и я практикуваше. Заради 
преведените западни книги, брат Борис беше изгонен от гр. Пловдив до 
края на живота си. Не можеше спокойно да дойде и да общува със 
семейството си. 

Веднъж получил кръвоизлив. Той дошъл в дома си, току- що влязъл и 
пристигнали от Държавна сигурност. Веднага го качили в това състояние 
на влака и го експедирали за гр. Ямбол. Така до неговата смърт. Почина в 
болницата в Пловдив, плащайки голяма цена за истините, които 
разкриваше и проповядваше на хората. Вярвам, че това, което Исус му даде 
на небето, не може да се сравни с това, което е платил от себе си тук на 
земята. Преди да почине ми казваше: „Видях един Божи пратеник да идва 
до мен, приближи ме, хвана ревера на сакото ми и закачи медал за 
храброст". Видя наградата си преди да я беше получил. Това прави вярата! 

Моята сестра, 11 години по-голяма от мен, беше тръгнала преди всички 
ни във вярата. Общението с баба и с чичо ни, чийто дом бяха вярващи хора, 
я беше привлекло. Още като дете, когато съм отивал у тях, виждах много 
мъже и жени да отиват в дома им. Пееха, молеха се, но това не ме 
интересуваше. Аз бях дошъл за игри и забавление с моите братовчеди. 
Един ден сестра ми решила да пости и да се моли по-дълго време. Докато 
стояла в стаята си, вратата се отворила и тя вижда Исус. Започнали 
разговор за около два часа. Накрая се сетила да попита Исус и за мен, 
малкия й брат. Исус се усмихнал и казал: „Той ще бъде Мой проповедник". 

Аз го чух от нея, но не го приех. Смях се много на всичко това и после го 
забравих. Но сестра ми продължаваше в този път. По-късно в годините 
открихме един хубав пророчески дар, чрез който Бог ни водеше или 
показваше пътя в съдбоносни решения или ситуации. Много сериозни 
предупреждения сме получавали чрез нея, които буквално са се 
изпълнявали. Бог ни е ориентирал и помагал да избегнем много капани. Не 
само за нас - Бог работеше с този канал за много хора в страната. 

Спомням си събитията през 1967 г. Някъде към края на пролетта тя 
беше в Пловдив заедно с трите си деца. Една сутрин ми разказа един 
впечатлителен сън. Самата тя не го разбираше и търсеше начин да го 
разтълкува някой. 

Тя вижда в съня си, че е пред нашия баща, който беше починал преди 
18 години, умислен и тъжен. Тя задава въпрос: „Защо си тъжен и умислен? 
Какво се е случило?" Отговорът: „Защото другите народи започват 



вършитба, а вие още не сте започнали жътва". Сестра ми пита: „А къде ще 
бъде харманът, вършитбата?" Отговорът: „Там, където съм се родил". 
Последен въпрос: „Как ще стане това, като мястото го владеят двама 
братя?" Отговорът: „Много скоро единият ще изтика другия." В този сън 
разбрах, че тя е разговаряла с нашия Баща на духовете ни - Исус. 
Пророчеството беше, че много скоро Израел ще прогони арабите, което се 
случи в същото лято на 1967 г. Светкавичната война в Израел прогони 
арабите и завладяха земята, в която Бог ще вършее народите. 

Усещахме, че имаме светлина за Израел и политически събития в 
България, които се изпълняваха с голяма точност. 

Апостол Петър пише: „И така, пророчеството повече се потвърждава за 
нас и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети 
на тъмно място, догде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви" (II 
Петрово 1:19). Това ни правеше по-уверени и по-сигурни в пътя ни. Бог 
изпълнява Словото Си и ние крачим с нашия Цар в изпълнението на думата 
Му. Бяхме хора на позиция в определени моменти на живота ни. 
Благодарим за пророческия дар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Как започна всичко 
 

След военната ми служба аз отново се озовах в гр. Пловдив. Бях по-зрял, по-
възмъжал и по-силно усещах Божията покана да вляза в Неговия план. Служих 
между младежите в църквата. Имахме младежки събрания, в които 
проповядвах. Усещах огъня на Словото, което преминаваше през мен. 
Обичахме да пеем на публични места и бяхме щастливи някой да дойде при 
нас и да свидетелстваме за вярата си. Организирахме сценки, които изнасяхме 
пред църквата. Празниците на църквата разнообразявахме с участието си и 
младежкият ни живот кипеше. Бяхме почти всеки ден заедно. За тази дейност 
бях докладван в Управлението на МВР и това беше първият ми разпит. 
Предложиха ми да работя за тях, като ми помогнат да продължа образованието 
си и след това - кариера в партийния живот. 

След като отказах, започнаха заплахи и предупреждения, че ме очаква 
трудно бъдеще. 

В това време срещнах момичето, с което свързахме живота си. Бях на 24 
години. 

Започнахме заедно с едно голямо обещание: Второзаконие 7:13 - до края на 
главата. „Ще те възлюби, ще те благослови, ще те умножи..." 

Тук беше проблемът ни. Момичето ми беше преминало голяма операция от 
перитонит и прогнозата на специалистите беше, че ще остане бездетна. 

Молихме се цяла година всеки ден с часове и Бог изпълни обещанието си 
към нас. Жена ми влезе в бременност. Въпреки страховете на лекарите в 
консултациите, на 5 юли 1963 г. се роди първото ни дете, след него имахме още 
2 момиченца. Щастливи сме да ги отгледаме и видим деца от децата ни. 

Пиша това на 65-годишната си възраст и броя 5 внука от двете си дъщери. 
Междувременно Бог ни даде едно познанство със сестра от София с много 

силна вяра и служение. Не знаехме, че всеки ден може да се общува с Бога, 
всеки ден опитности и всеки ден растене във вяра. Това беше нашата 
потребност. 

Сестрата беше тогава на средна възраст, сама без съпруг, имаше 2 дъщери 
и внуци. Когато се събрахме за общение, усетихме с жена ми един извор, който 
като се отвори, няма спиране. Можеше да проповядва 16 часа и ставаше по- 
интересно и по-интересно. Отивали сме в София и цели нощи сме гълтали 
духовна храна. Понякога сме били пресищани. Казвали сме си с жена ми: 
„Това, което слушаме, къде ще го , практикуваме?" Но в течение на живота 
нещата се наместиха и си спомняхме за казаното от нея.  

Тя ни разказваше от живота си с Исус, подкрепяше го със  стихове от 
Библията и всичко ставаше много, много живо. Беше минала през лагерите на 
смъртта на Хитлер, заедно с децата си и беше оцеляла. В лагера докарвали 
много хора за по 1 седмица (наричали ги поколение). До края на седмицата 
всички умирали, а те оставали живи. Така втора, трета седмица, всички 
умрели, а сестрата и децата останали живи. Немците я обявявали за жената-
чудо. 

До превземането на Берлин и освобождаването им Бог опазва живота им. 
Така закалена тя се завръща в България и започва мисионерската работа. 
Условията на живота й са били в крайна бедност. Децата й спели на вестници, 
защото са й ограбили всичко, докато е била в Германия. Спели по улиците и 
при това гонена от властите в България заради вярата й. Животът на 
конфронтация с дявола е живот на войни и победи. 



От нея научихме, че през много скърби трябва да минем, за да влезем в 
небето. Бог ни подготвяше за това, което ни предстоеше. 

Научихме да се изпълваме със Святия Дух, да Му се доверяваме и да 
позволяваме на Неговите дарби да работят чрез нас. И че ако търсим Неговото 
лице и присъствие, Той ще ни се довери да ни използва. 

Тя ни тълкуваше за мулето и Исус, Който тържествено влезе в Ерусалим, 
яздещ на него. „Отвържете го и ако някой ви пита: Какво правите? Кажете: На 
Господа трябва". Тя казваше: „Стойте вързани за Исус, докато чуете: 
Отвържете го, защото на Господа трябва". Вързаните за Господа, те Му 
трябват. За какво Му трябват? За да ги възседне и сподели славата Си с тях. 
Когато Исус ви възседне, да не се самозабравите да се възгордеете. Помнете 
мулето. Когато Исус слезе, спря и славата и мулето отиде да пасе тръни. 

По онова време бях предупреден на сън, че Божият призив остава в сила и 
Бог ме очаква да реша. Показа ми служението, в което ме облича. Шест години 
след това имахме гост от Англия - мисионер-пророк. Той ни извика двамата с 
жена ми и ни говори слово: „Бог казва да тръгнете в Неговата нива. Ако 
вярвате, ще се утвърдите". 

Същият мисионер беше задържан от милицията и екстрадиран от гара 
Пловдив за Сърбия. 

Две години след тези събития бях поканен за проповедник от ръководството 
на Петдесятния съюз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Опазване на Словото 
 

През шестдесетте и седемдесетте години разпространяването на 
евангелието беше нелегално. Братя и сестри от чужбина успяваха с голям 
риск да внесат Евангелия през границата. От там доста християни бяха 
включени в разпространяването им в страната ни. Използвайки една 
командировка до Северна България от работата ми, се озовах в гр. Бяла 
Слатина. Там нямаше Евангелска църква. При контакта ми с хора от 
предприятието, до което бях изпратен по служба предложих Нови завети и 
Библии. Някои проявиха интерес, слушаха и си вземаха Евангелие, а някои - 
Библии. Разпространението беше безплатно. Много скоро отново бях 
командирован в същия град и този път носех цял куфар с литература. 
Пристигнах с автобус до автогарата и докато се двоумях да чакам ли рейс до 
завода, дойде внушение в мен да тръгна пеша. По средата на пътя ме срещна 
една жена, отмина ме и след това извика след мен: „Ти ли идваш от Пловдив 
в завода?" Познала ме от предния път. „Слушай, носил си и си раздавал 
духовни книжки. Сега те чакат в завода да те арестуват. Не казвай на никого 
за срещата ни." И си тръгна. 

Размислих. Бог искаше да опази Словото Си. Иначе уловена духовна 
литература изгаряха, претопяваха в хартиените фабрики. Смених посоката 
на движение и отидох в един дом на власи (от малцинството), където бях 
нощувал в предишната командировка. Посрещна ме усмихната жена и 
предложи скривалище, където съхраняваше брашното за семейството си. 
Изпразних куфара и сложих в него мои лични дрехи и продължих за 
предприятието. Когато пристигнах и исках да заверя командировъчното си, 
настъпи известно оживление около мен и един лейтенант от МВР доближи, 
попита за паспорта ми, изкозирува и отсече:,Арестуван сте." Грабна от 
ръцете ми куфара и ме настани в колата. Тръгнахме за местния участък на 
МВР. Влизайки в стаята на дежурния, видях един майор зад бюрото, а на 
фотьойла стояха двама цивилни с меки шапки. Разбрах - двамата бяха от 
Държавна сигурност. 

Лейтенантът изкозирува и постави куфара ми пред тях на бюрото. 
Дежурният офицер протегна ръка да отвори куфара, но нещо се досети и ми 
каза: „Отвори куфара ти. Сигурно е пълно с Библии". Аз спокойно отворих 
куфара. Всички станаха прави да видят колко Библии нося в този куфар. 
Уви, мои лични вещи и нито една Библия в него. Отново си седнаха 
господата разочаровани. Разбрах какво Господ им беше погодил. 

Освободиха ме и ме задължиха да спя в местния хотел и ме държаха под 
очи. В деня, когато свърших работата, минах през този дом, взех Библиите 
и Евангелията, раздадох ги на хора, които срещах и така потеглих обратно 
към дома си. 

Словото не се връзва, защото то връзва враговете и неприятелите си! 
 
 
 
 



 

Призванието 

През месец август 1969 г. семейството ни пътуваше за църквата, в която 
бяхме назначени за работници. Бог изпълняваше думите Си и ние се 
вълнувахме от това, което предстоеше.  

Бяхме толкова млади, а църквата се състоеше от възрастни хора. 
Първата ни работа беше да поведем църквата към молитва - продължителна 
молитва от два часа всеки ден, заедно.  

И Бог ни даде успех. За няколко месеца съживлението зачука в сърцата 
на хората. Молихме се за всеки поотделно да преживее Бога и да 
постоянства да Го преживява. От най-възрастния до децата Господ се 
явяваше и раздвижваше къпалнята. Заедно с това започна проявление на 
дарбите над Святия Дух. Имаше изгонване на демони, покаяния на 
невярващи и кръщение в Святия Дух. Много силно пророчество, което се 
изпълняваше бързо и църквата поглъщаше от атмосферата на Божия Дух. 
Бяхме насърчени да предизвикаме града със служба на изцеление. 
Подготвяхме службата с едномесечен пост. В назначения ден Бог се обади 
чрез едно момиче, че ще бъде с нас. Така че треперенето да на се изложим 
си отиде.  

Започнахме службата в неделя вечер и църквата беше пълна и отпред 
излязоха 9 човека със сериозни заболявания. След молитвата на цялата 
църква 9-тимата си потеглиха съвършено здрави плюс една сестра, която е 
стояла на стола си в църквата. Страдала от гангрена в коляното и й 
предстояла операция. Стояща на стола си усещала Божието присъствие и в 
един миг сграбчила крака си и го поставила на пътеката на залата. Казала: 
„Исусе, когато минеш през тази пътека да изцелиш 9-тимата, ще се спънеш 
в този крак и ще го изцелиш". Така и се случи. Тя беше изцелена.  

На една неделна служба бе доведен човек от лудницата гр. Раднево - 
доста тежки случаи на лудост. По време на молитвата той излезе на 
пътеката и се строполи на пода. Когато стигнах go него, той се гърчеше на 
различни части и посоки. Може би молитвата на църквата трая 20 минути. 
Изведнъж тялото му започна да се сглобява, той се повдигна и застана на 
колене, вдигна ръцете си нагоре и започна да благодари и да слави Бога. 
Всичкото минало беше до тук. След минути ние стояхме на столовете един 
до друг и разговаряхме смислено и спокойно. Десет години след това бях в 
град Д. в една от групите християни. Един човек стоеше пред масата в 
стаята и проповядваше евангелието. Беше ми познато лицето на този човек, 
но не можех да си припомня откъде го познавам. Когато свърши 
събранието, човекът дойде до мен и ме попита: „Брат Младен, познаваш ли 
ме?" Казах: „Не мога да се сетя". Той продължи: „Помниш ли човека от 
Раднево? Това съм аз." 

Десет години свободен и служител на евангелието. 
През това време Бог изливаше пророчески дар на няколко души в 

църквата. Един брат дойде при мен и пророкува за това, което предстои в 
бъдещето ми: „Видях те пред една скала; държиш кремък и го движиш 
върху скалата. След кремъка оставаха бледи следи". Тогава братът дошъл 
при мен и поискал кремъка да продължи да го движи върху канарата. Аз 
съм се отстранил и той продължил със същите бледи следи. Изведнъж съм 
се появил и съм поискал кремъка. Започнал съм да движа кремъка на едно 
и също място, докато се чува гръм и скалата се разцепва. Горният слой се 
свлича и отдолу се вижда материал, от който може да се извая фигура. 



Изваял съм една жена в тракийска носия, която оживява и тръгва след мен. 
Разбрахме, че ще бъда отстранен от църквата и после пак ще се върна в 
служение. Това се изпълни, както беше пророкувано. След много години 
правата ми бяха върнати и отново поех църква. 

Веднъж, докато служех, видях Исус пред мене. Той държеше нещо в 
ръцете си, след това го скри зад гърба си. Той каза: „Това, което виждаш да 
става тук в църквата, е само мострата. Ако минеш през всичко, през което 
ще те преведа, мострата ще бъде твоя". 

Бог държеше вярата ми в напрежение и в очакване на бъдещите 
събития. 

Много хора в страната се заинтересуваха какво става в гр. К. Те идваха 
от различни градове и села и ставаха духовни пирове в Святия Дух. Той 
предизвикваше покаяние отново и отново в общението ни. Нуждата от пост 
и по-дълбока молитва засягаше все повече хора. Идваха на групи и 
заставахме заедно в пост със седмици. Отиваха си обновени и 
благословени, и заредени с Божията сила. 

Беше особено Божие време за нас. В едно такова събиране, няколко дни 
и нощи заедно, една майка доведе дъщеря си. Майката плачеше, а дъщеря 
й пищеше от болки в главата - остър менингит. 

Започнахме молитва - усърдна, сърдечна - всеки се молеше като за себе 
си. След няколко минути момичето се успокои, а до него майката сияеше от 
щастие. Бог току-що свърши делото. Бог взе славата Си и се възвеличи 
нависоко. 

Един брат ни съобщи за своята майка, която бе изписана от болницата 
да умре в къщи. Братът помоли да се застъпим в молитва за нея. Беше 
възрастна жена и лежеше на легло. Молихме се и Бог ни подбуди да отидем 
у тях за молитва заедно с нея. Докато отивахме към тях, около 7 човека, Бог 
ни даде стратегията. Както при Давид Бог искаше той и войниците му да 
чакат пред черничевата гора. Когато чуят шум от маршируване по 
дърветата, тогава да влязат в сражение с филистимската армия. Бог 
искаше да повтори историята на Давид и при нас. Пристигайки в стаята на 
болната жена, ние застанахме и зачакахме Бога. След известно време на 
чакане Святият Дух слезе много силно върху една сестра. В стаята зашумя. 
Чувайки това, като по даден сигнал ние станахме и положихме ръце върху 
болната, после заповядахме: „Стани и ходи в името на Исус". Жената се 
повдигна и седна в леглото, после направи усилие и прехвърли единия си 
крак от леглото на пода, после другия и се изправи до леглото си. 
Помолихме я да ни изпрати до пътната врата. Тя тръгна след нас и ни 
изпрати до вратата. 
Беше съвършено изцелена и живя много години след това. 

За една година властите ни наблюдаваха, но не предприемаха някакви 
мерки. След свършване срока на жителството за 1 година, поисках още 
една. От този момент започна гонението. 

Бях извикан от окръжния началник, там ме чакаше представител на 
Държавна Сигурност. Предложи ми да работя за тях, като докладвам, дори 
ако един човек от града влезе за първи път в църква - адреса му и къде 
работи. 

След отказа ми МВР се намеси с цялата си активност. Много често ме 
арестуваха и ме водеха до този или онзи началник. Така имах възможност 
да свидетелствам на високопоставените хора в града - включително на 
прокурора. 

След един арест при началника на окръжно МВР, докато чаках пред 
вратата му, по коридора дойде един полковник до мен и ме попита: "Защо 
си тук?" Казах му: "Заради евангелието съм в този град". В това време 



дойде друг, после друг и една тълпа от началници ме заобиколи на 
коридора. 

Полковникът задаваше въпроси, аз отговарях, а хората слушаха. 
"Къде е този Исус? Познаваш ли Го?", викаше полковникът. 
"Да!", отговарях. "Преди половин час бяхме заедно с Него и Той ми каза 

как ще приключи днешният разпит". Хората слушаха, защото под 
мундирите имаше души, нуждаещи се да чуят истината за истинския Бог. 

Изведнъж полковникът разбра какво става на коридора на атеистичното 
заведение - евангелизация, стисна под мишница папката, която носеше и 
замина в една посока, после другите, и тогава вратата на началника се 
отвори и влязох при него. 

От същото управление бях извикан при началник паспортно бюро, 
където бях посрещнат с вдигнат стол за нанасяне побой. Аз знаех, че ще 
имам думата след него. Вика, крещя, заканва се. Накрая седна зад бюрото 
си и ме попита тихо и любопитно: „Ти как си повярвал в Бога?" Беше моят 
Ред да свидетелствам за моя Господ. 

Когато свърших, той произнесе още по-тихо: „Това не бях слушал от 
никого досега". 

Съжалявам, че повече не го видях. След няколко дена го донесоха 
мъртъв. Някакъв скоротечен рак го ликвидира. Ако се е покаял, това ще го 
науча, когато отида в небето. Но след този случай страх нападна града. От 
институция на институция бях предаван, за да получа последното 
предупреждение да напусна града. Аз опонирах, че това е незаконно. 
„Узаконете го с уволнението ми от работа обосновете се с конституцията". 

Един от големите началници каза: „Днес след обяд до 16 часа, ако не 
напуснеш града, ще те натоварим на милиционерския джип и ще те 
закараме в МВР - Пловдив". 

На уреченото време аз бях в църква и се молех, децата бяха около мен. 
Точно в 16 часа джипът дойде, отведоха ме под виковете на децата: „Къде 
водите татко ни? Пуснете го! Къде водите татко?" Една сестра помогна 
като ги прибра в къщата, където живеехме. 

При тръгване от прозореца на джипа видях жена ми. Току що я бяха 
уволнили от работа. Тя работеше в аптека. Само си махнахме с ръце. 
Заведоха ме на автогарата, съдействах да си купя билет за Пловдив и ме 
конвоираха на тротоара докато потегли рейсът. 

Това беше най-хубавото пътуване в моя живот. Рейсът беше претъпкан, 
в коридора беше човек до човек. Преса! Това общество живееше в преса 
като тази и не я съзнаваше. Мислех си, какво ще бъде от сега нататък, 
мислех за моя Бог. Неговата позиция сега. Изведнъж някой дойде много 
близо до духа ми и правеше опит да влезе. Усетих един голям Бог да се 
вмъква в едно малко сърце. Аз потънах в такова присъствие, каквото не бях 
изживявал до този момент и едно страхотно щастие, което ме заля. 

Не исках да свърши пътуването ми. Аз и Исус тръгвахме колкото 
духовно, толкова и физически заедно. Това беше такава реалност: „Христос 
живее в мене". (Галатяни 2:2) Преживях го. Разбрах го. 

За около две седмици аз обикалях от град на град по църквите и 
разнасях моето послание за изпълване на светилниците със Святия Дух, 
защото Исус идва. 

В един град - гр. Р. - тъкмо щях да проповядвам, пристигна председателя 
на съюза ни и ми каза да се прибера в църквата си. Нещата щели да се 
оправят. 

Пристигнах в града в неделя сутрин, беше Възкресение Христово. 
Църквата пееше на сутрешната служба песента „Жив е! Жив е! Смъртта 



Той победи!" Измарширувах по пътеката до амвона. Хората скочиха. Едни 
се радваха, други плачеха, а аз прегръщах семейството си. 

За няколко месеца имаше спокойствие, след което започнаха отново да 
говорят за напущането ни на града и църквата. 

Един ден бях изведен от дома ни от човек от Държавна Сигурност. 
Докато ме водеше към центъра на управлението, той ми каза: "Сега отиваш 
при най-големия човек в окръга". Аз бях любопитен кой е той. Озовахме се 
в управлението на Държавна Сигурност при неговия началник, полковник 
М. При него имаше още един шеф, предполагам от София. Това беше най-
яростният противник на вярата в Бога. На моето споменаване на името Бог 
той избухна и ми даде срок от 24 часа да напусна града. 

И така, заедно със семейството си през лятото на 1971 г. ние се 
озовахме в Пловдив. 

Там бях незабавно арестуван и изгонен, заедно със семейството си и от 
Пловдив. Няколко месеца ние се скитахме заедно с двете си деца от място 
на място. Обаче беше чудно, че в който дом ни приемаха, настъпваше 
съживление. Виждахме хора да приемат Христос без да ги убеждаваме и 
Бог изцеляваше пред очите ни хора от болестите им. 

През септември 1971 г. ни приеха отново в града. Децата трябваше да 
започнат училище. 

Една сутрин бях повикан в милицията. Служител ме поведе във 
вътрешните коридори на сградата в една зала, където ме очакваха тлъсти 
биячи - трима-четирима на брой. Сложиха ме в центъра на един стол и 
единият от тях подпря с едната си ръка брадата ми, а с другата замахна да 
ми нанесе удар. Бях пълен с Духа. В мен вреше. „Кръвта на Исус върху 
тебе, Сатана". Той свали ръцете си и ги обърна. Отново вдигна ръка да ми 
нанесе удар; и отново същият изблик на Святия Дух. Той свали отново 
ръцете си от мен и започна да отстъпва назад, докато се отпусна във 
фотьола си. Останалите ме изгониха да си отивам. Усещах силата на 
Христовата кръв в защита от силата на кучетата, които ме бяха 
заобиколили. 

Да не пиша подробно за новото ми устройване на работа, когато 
подлагаха всеки кандидат на щателна проверка за убежденията му, а аз 
имах доста дебело досие. 

Бях воден къде точно ще намеря работа с всички подробности по 
назначаването ми. Така започнах работа, за да издържам семейството си - 
светска работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Интерниране 
 

Правото ми да проповядвам бе отнето през месец февруари 1974 г. 
Бях отзован от милицията, един старши лейтенант ме посрещна с един 

лист, който развяваше, докато вървяхме заедно до залата на вътрешната 
прокуратура. Цивилен мустакат мъж прочете заповедта: „Изселване от 
Пловдив завинаги, заради активна религиозна дейност". 

Трябваше на 16 март 1974 г. да се представя в МВР Елхово на 
разпореждане на началника. 

Престояването ми в Пловдив около две години до интернирането ни 
беше за основаване на домашни групи. От тези групи израснаха бъдещи 
служители за църквите в страната ни. Ние не разбирахме това, което Бог 
правеше в живота ни, но след години, виждайки резултатите, проумяхме 
Божия план. 

На определената дата бях на гарата за заминаване за Ямбол и след това 
- Елхово. Моето семейство и няколко души ме изпратиха. Бях благословен 
да поема пътя на гонението и преследването за името на моя Господ. Бях 
решен на всичко. Господ беше с мене! 

Стоях пред вратата на началника в МВР - Елхово и очаквах да ме 
повика. Когато влязох, бяха събрани в залата всички началници и 
служители от Държавна Сигурност. Отново разговорът доведе до 
свидетелство за Исус Христос. Усещах правата посока на евангелието. 
Късно вечерта с джипа на МВР, заедно с началника на управлението и 
няколко от неговите помощници бях закаран в с. Попово на 16 км от 
Елхово. Бях под забрана никой да не говори с мен от селото. Но това 
събуждаше в хората повече любопитство и търсене на начини да достигнат 
до мен. 

Обикновено вечер, когато селото утихваше, хората пристигаха да 
разберат защо съм там, какво съм направил, каква е тази вяра? В селото 
имаше само православна църква, която беше превърната в склад за метли. 
Евангелизмът беше съвсем непознат. Хората бяха комунисти, 
разпространено беше магьосничество, знахарство, окултизъм, пиянство 
побойничество. На доброто казваха „зло", на злото - „добро". 

В тази духовна и физическа атмосфера бях потопен и работата ми беше 
от всякакъв селскостопански характер Товареха ме докато не усещах 
краката си, когато ходех. Няколко месеца след пристигането ми в селото, 
децата бяха завършили  учебната година и жена ми, заедно с тях пристигна 
в селото при мен. 

Наехме квартира и животът продължи в новата обстановка. 
Първата ни радост от спасен човек от селото беше чудо. Една съседка 

пристигна един ден у нас и поиска приятелство моята жена. Тя отговори, че 
приятелството със света е вражда срещу Бога. Съседката каза: „Аз искам 
приятелство с теб, заради вашия Бог. Усещам привлекателна сила на любов 
към вас. Следя ви, когато се появите пред погледа ми и ви гледам докато се 
изгубите от очите ми. Не мога без вашия Бог". Тя беше новородена, спасена 



в Исус. Заслужаваше си да бъдем там. Междувременно управниците имаха 
поръчение от МВР Елхово да ни притесняват като ни карат да се местим от 
квартира в квартира. 

Второто жилище беше на центъра на селото срещу общината. Така 
беше по-лесно да ни следят и да упражняват по-близък контрол. 

Там Бог спаси втората жена. Малка, слабичка, цялата в черно с гумени 
цървули, всяка вечер тя идваше у нас за молитва. Мъжът й беше алкохолик, 
а синът й - психически разстроено дете. Виждах, че нищо не разбираше, 
когато четяхме евангелието, но упорстваше всяка вечер. Молитва и слово. 
Бог не закъсня, изцели детето й, а мъжът й се покая и тръгна заедно с нея 
в Божия път. По-късно синът им завърши атомна физика и работи в най-
мощната атомна централа, а тя ръководи църквата в с. Попово в настоящия 
момент. 

Следващите, които повярваха бяха семейство. Мъжът лежал 11 години 
на легло, а жената, най-уважаваната в тази местност благодетелка, вярна 
на брака cu с този мъж. Хора в околността разказваха това, като предание. 

Една вечер у нас пристигна майката на болния мъж с писмо в ръка. „От 
моя син", каза тя и си отиде. Писмото беше кратко, но съдържаше всичко, 
което очаквахме да става в това село. То гласеше така: „Мило семейство, 
ние сме с вас откакто сте тук. Желаем да се запознаем. Елате на гости - 
очакваме ви. Не е от любопитство. Елате!" 

Един ден отидох в дома им. Бяха подредили, изчистили стаята. Иконата 
беше избърсана и кандилото - запалено. Явно имаха понятие само от 
ортодоксалното християнство. 

След като разговаряхме, те разбраха за молитвата и евангелието и 
протегнаха ръце за едно близко приятелство с нас. 

Мъжът И. ми разказа, че е 11 години на легло и неговата молитва е 
била: „Боже, ако Те има, доведи ми човек, Твой човек, не измамник, да се 
моли до леглото ми и да ми покаже Твоя път". 

„Когато чухме за вас, ние проследихме внимателно 2 години живота ви 
и дойдохме до заключение, че вие сте отговорът на молитвата ни". 

Седмица след седмица ние отивахме у тях цялото семейство и 
прекарвахме по цял ден или до късно вечер с тях. 

В една молитва Господ го докосна на леглото. Той се тресеше, плачеше 
и викаше за прошка на греховете. Бог спасяваше мъж от селото. 

А милицията, кметът, управата на селото как реагираха ли? Те казваха: 
„И. е умряла овца, утре ще ритне камбаната и ще си отиде". Така ни 
оставиха да работим с това семейство като доброволни социални 
работници. 

Докато общувахме с повярвалите поотделно, имахме практика да не 
съобщаваме имената им един пред друг. Ако започне гонение, да ги 
предпазим от предателство. Така 5 години работихме без хората да се 
познават. Беше наша стратегия. 

През това време хазяинът ни предупреди да си търсим квартира. За 5 
години ни местеха на три места. Създаваха ни трудности във всяка 
ситуация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старецът - пратеник 

На работата ми дойде един старец от селото, държеше се като човек с 
мисия. 

„Дойдох да ти кажа, че имаш шанс да се измъкнеш от това място и да се 
завърнеш в Пловдив. Виж! Подписваш една декларация, че се отказваш от 
твоя Бог и страданието на семейството ти, заедно с тебе ще престане". 
Обърнах се към него: „Дядо, това няма да се случи никога. Знай - никога!" 

Той си отиде да докладва на тези, които го бяха пратили. След няколко 
дена камбаната биеше за починал човек. Беше същият дядо. 

Работата, която ми предлагаха, беше несвойствена за мен. Една голяма 
грешка или нанасяне щети на имущество водеше законно към съд. А това 
беше целта: незаконното да бъде облечено в закон. 

Бях принуден да копая, да кося, да водя счетоводство, да работя на 
машини без подготовка, да бъда касиер, да нося пари, минавайки пеша от 
едно село до друго през гориста местност. Една неправилна крачка и 
затворът чакаше. Подозирах това, но приемах всяко предизвикателство с 
вяра. Вярата побеждава всичко. 

Един ден започваше жътва на слънчоглед с комбайни. Ηе бях се качвал 
на комбайн в живота си досега. Комбайнерът ме качи при себе си, ожъна 
няколко реда, показа ми как и слезе. „Оправяй се сам". Аз включих 
машината за завой, за да я насоча към следващите редове слънчоглед в 
нивата. Ηе съобразих терена и в завоя това голямо туловище в задната си 
част пропадна; гумите попаднаха в пропаст. Машината потегли в нея. 
Включването на първа скорост, подаването на ръчна и крачна газ станаха 
мигновено и викът от устата ми: „Исус, помогни ми". Машината се затресе, 
тръгна нагоре и излезе на равнината, насочвайки се към редовете на 
нивата. Комбайнерите гледаха към мен виновно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Началникът – доносник 
 

Началникът на работилницата, в която работех, уведомяваше милицията 
по телефона за поведението ми, срещите ми с хората, разговорите ми. Това 
ме депресира, усетих, че мразя предателите, а Исус не намрази Юда, само 
го упрекна и изрази съжаление, че се е родил. В молитвата си питах Бога: 
„Нали и Ти го мразиш - предателя?" 

В съседно градче се оваканти място за работа по специалност, която 
усвоих в работилницата. Четири инстанции трябваше да подпишат и тогава 
можех да сменя работата си. Между другото там щях да съм с по-добра 
заплата. 

Когато попитах Бога, какво ще каже Той, Бог каза: ,Когато обикнеш 
предателя си". Аз бях в проблем! Наблегнах по този въпрос в молитвата си. 
„Господи, Ти знаеш какво е омраза, как мога да го обичам?" 

Признах, че не мога да направя сам промяната в сърцето си и поисках 
Неговата помощ. Бог дойде с въпрос? „Можеш ли да му направиш някакво 
добро?" Накрая се съгласих и го направих. Изчистих канцеларията му от 
всички фасове, бутилки с алкохол и измих пода на помещението му. 

След това молитвата ми за него придоби друг облик, когато усетих, че се 
моля с любов за предателя си, без да го осъждам или да искам Бог да го 
осъди. 

Дали сте си давали сметка, колко неща, в които Бог настоява за нашата 
промяна, имат бъдещо значение за нас и за други хора? След много години, 
когато бях реабилитиран поех църква като пастир, бях на евангелизация в 
същото село. Почти всички хора дойдоха на евангелизацията. Между 
всички видях и него. Той пристигаше, за да чуе за Исус Христос. Казах си: 
„Тежко на невярващ, за когото никой не се е молил и блажен онзи 
невярващ, за когото някой се моли в Христовата любов". 

Въпросът с моето преместване беше решен. Четирите инстанции 
подписаха и аз бях на новата работа. Сутрин минаваше малко рейсче, 
натоварваше работниците от селото и от следващите две села и ни 
отвеждаше в градчето. След свършването на работния ден ни връщаше 
обратно. 

По-късно разбрах истинския Божи план. На новата работа беше 
разгласено какъв човек е дошъл в предприятието, началото приближи 
жената на началника ми. Тя искаше разговор с мен. Въпросът й беше: 
„Твоят Бог може ли да реши моя проблем?" 

Набързо разказа мъката си и отчаянието си, че богът на който се моли, 
не чува молитвите й. Дъщеря й се запозна с момче, започват да дружат, 
обичат се и стигат до там в любовта си, че момичето забременява. Случва 
се така, бащата на момчето прави престъпление и влиза в затвор за доста 
години. На свиждане с баща си момчето пита дали  да се ожени, докато той 
е в затвора. Бащата отговаря „Докато не изляза, никаква сватба". 

„Така времето тече и става по-явна и по-явна бременността на дъщеря 
ми и аз се срамувам да се покажа между хората", заключи жената 
историята си. Попитах „Как се казва твоят Бог?" Тя сви рамене и 
безпомощно изговори: „Не зная". Погледна ме и на свой ред ми върна 
същия въпрос: „А твоят Бог, Който отговаря, как се казва?”. Отговорих: 
„Името на моя Бог е Господ Исус Христос". Тя засия цялата: „Сега вече 
зная на Кого да се моля", и си тръгна! 

След две седмици се срещнахме отново. В лицето преливаше радост. Аз 
приближих и й казах: „Ти получи отговорът".  

„Да," отговори тя. „Бащата на моя бъдещ зет получи съвсем неочаквано 
амнистия и го освободиха. Следваща неделя ще правим сватбата". 



След това нейният съпруг дойде на работното ми място и започнахме 
разговор. Каза да спра машината и да отида в офиса му. Там надълго и 
широко слуша за евангелието. Бях благодарен, че съм там, където Бог 
искаше да бъда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Шофьор търси Бога 
 
 

Човекът, който всеки ден минаваше със своя редовен рейс за нас сутрин 
и вечер, внимателно ме е наблюдавал и скрито подслушвал разговорите ми 
по пътя. 

Един ден го поканих да обядваме заедно. Той каза да седна в рейса и да 
обядвам, а той ще ме пита: „Знаеш ли, имах сън - някой дойде при мен и ми 
каза следното: „Ради, ти и да умреш, пак ще си жив". Какво иска да каже 
този сън?" 

Каза му: „Ти си чул Божия глас чрез Неговото слово. Исус говори: 
„Този, който вярва в Мене, ако и да умре, пак ще живее". 

Той беше шокиран. „Значи Той ми е казал стих от Евангелието, а аз не 
съм Го виждал и не зная какво пише в него." 

„Слушай", каза той, „още тази вечер те чакам в моето село. Вземи 
семейството си и ела. Целият род ще събера да ни кажете какво да 
правим". Същата вечер бяхме с малката дъщеря в дома им. Стояхме до 
късно с Евангелието и с молитва на колене. Беше чудесно! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Чесън u Евангелие 

 
В третата квартира имахме двор около декар. С моята жена решихме да 

сеем чесън и ако изкараме добра реколта, да го продадем и да спечелим 
нещо. Когато споделихме с брат от селото, той не ни насърчи. Напротив, 
каза, че ще отдадем на труд и няма да имаме това общение, което 
поддържаме толкова време. Може и да отпаднем от вярата и да охладнеем. 

Ние с жена ми продължихме да работим и Бог възнагради труда ни. 
Изкарахме много чесън за продаване. Поисках разрешение от милицията 
да продам стоката и го получи Натоварихме чесъна в багажника на колата 
и тръгнаха по околните села. Наред с чесъна разгласявахме и истината за 
Бога. Спечелихме за нуждите си и души за Господа. 

В това време поради влошаване здравословното състояние на брат И., 
той бил отведен в болницата в гр. Елхово. Той горял от желание да се 
срещне с много хора и да им говори пръв за Исус. 

Първият човек, на който говорил, разбрал, че вече бе слушал за Исус от 
един човек, който продавал в тяхното село чесън. Тогава брат И. заговорил 
друг от друго село. Човекът му казал, че вече чул това от един човек, който 
продавал чесън. Брат И. разбрал Божия план с чесъна. Когато се върна от 
болницата и ние отидохме за общение, той се смееше клатеше глава, 
заканваше се с пръст и говореше: „Ей, вие чесъна сте напълнили селата с 
евангелието". Смяхме се от сърце. Бог е умен Бог! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Шиене на дрехи и благовестие 

 
Моята жена Бог благослови със способност да шие доста добре дамски 

дрехи. Регистрира се в общината, плати данъка и и започна да шие. От 
селото и околните села жените идваха у нас и жена ми ги обслужваше. 
Някои жени, които са сега християнки ми казваха: „Когато ни шиеше, тя 
говореше за Исус и ние повярвахме". 

На всяко време, на всяко място, по всякакъв начин се разгласява 
Божието Слово. То ще стигне до краищата на света и тогава ще дойде 
краят. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преди освобождението 
 

Лятото на 1978 г. моята жена имаше видение. Вижда, че се намира в 
църквата в гр. Пловдив. Тя станала и споделила пред всички, че сме 
свободни и благодаряла на Бог за всичко, което вече е отминало. 
Заключението ни беше, че нещо става в духовния и физически свят и 
трябва да го проверим. Eдин ден взехме багажа си и се преместихме в 
съседно село, разбира се продължих да работя. Никой от милицията не ни 
каза нищо. Там обаче моята жена получи притеснение от Святия Дух 
„Вземи куфара, малката си дъщеря и направо в Пловдив. Казах й да се 
покори, а аз ще остана сам в селото. „Умираме ли, живеем ли, Господни 
сме". 

Тя приготви куфара си и детето и тръгна за Пловдив. Там е имала 
задължение да застане в пост и молитва 21 дни. Бог й е говорил да се 
отнесе писмено до Тодор Живков. 

Отговорът пристигна с учудването, че ние сме още интернирани след 
нашето освобождение. МВР крие заповедта 10 месеца. През февруари още 
имало съвещание; външните министри в Женева, където западни 
представители представят имената на интернираните вярата си в 
България. След завръщането си нашият външен министър, Петър 
Младенов, докладва в Министерски съвет и излиза Указ на Държавния 
Съвет за освобождението ми. 

Трябваше да застанем пред двама полковника от  Пловдив, които бяха 
категорични: „Никога няма да те приемем в Пловдив". Човекът, който ни 
придружаваше с Окръжния съвет им каза: „Има Указ на Държавния Съвет 
Тогава единият от полковниците отговори: „Щом има Указ ще се покорим". 
Аз трябваше да се регистрирам в паспортна служба и след това да уредя 
нещата си по преместването. Семейството ни беше разпръснато на три 
места. Аз бях в  селото, голямата ни дъщеря беше приета в английска 
гимназия в Бургас, а жена ми и малката ни дъщеря - в Пловдив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Врагът се опита да ме убие 

Трябваше да замина веднага за Бургас да се видя с дъщеря си Лигия и 
да съобщя радостната вест. По време на пътуването в сърцето ми бликаше 
радост от предвкусването на свободата. Изведнъж както карах спокойно 
колата, кормилото силно зави в ляво, натиснах с все сила спирачка, нямаше 
коли в насрещното движение. После завих силно в дясно, колата се увлече 
и стана неуправляема. Аз извиках: „Благодаря Ти, Господи, благодаря, 
благодаря". Предните гуми почти увиснаха над пропастта. Когато слязох от 
колата, задната гума се беше пръснала на две. Смених я и продължих. 
Същата вечер имахме празник с дъщеря ми и близко на нас семейство в 
Бургас. Бях свободен и спасен от плана на врага. 

Вярата успява да ни измъкне от всеки капан на дявола и на смъртта 
чрез своя стратегия. Тя - вярата, винаги има следваща стратегия - по това я 
познавам, че е вярата ми. 

 
 
 

 

  



Свободата споделена 

Когато се прибрах в селото, реших да се обадя до брат И. Щом ме 
видяха, той и жена му усетиха вълнението ми и се приготвиха да чуят 
какво ново се е случило. „Брат и сестра, ние сме вече свободни и ще си 
пренасяме багажа в Пловдив”. Брат И. си захлупи очите и се затресе в 
плач. „Какво и правим тук сами в това село и без вас?" Окуражих го, че ще 
има работа след нас като местен човек, на когото хората ще се доверят. 

Следващото нещо, което трябваше да направим, беше да разкрием пред 
новоповярвалите, че има и други повярвали селото и те трябва да се 
доверят един на друг и да общуват в общи събирания. Когато ги събрахме, 
беше неописуема радост през сълзи, че не са сами. Имало и други като тях. 

След излизането ни от селото брат И. беше ръкоположен за дякон и той 
върши служението си дълги години. Когато отидохме през следващата 
година да ги видим, от него лъхаше сила и увереност за служението му. Бог 
беше го екипирал и помазал за работата му. Той се усмихна и ми сподели 
интимно: „Знаеш ли, тук настъпи съживление. После минахме гонение, а 
сега наброяваме 25 човека, кръстени във вода". 

„Един ден", каза той, „един човек изкачвал единия хълм на селото с 
коня си, за да отиде на нивата. От далеч той видял две ръце, вдигнати 
нагоре. Когато се изкачил на хълма, на равното видял една жена, оставила 
мотиката си, вдигнала ръце и се моли на полето. Зачудил се човекът какво 
й става на тази жена". 

На следващия ден същият човек отново изкачвал хълма забелязал шест 
вдигнати ръце на същото място. Когато излязъл на равното, видял три 
жени, оставили мотиките се молят с вдигнати ръце. 

„Селото е пламнало," казал си човекът, „щом хората по полето се 
молят". Обърнал коня си обратно и отишъл в общината, докладвайки на 
кмета какво е видял. 

Кметът се обадил на МВР - Елхово и милицията пристигнала в селото. 
Започнало разследване, разпити, привиквания, но хората издържали и 
бурята отминала. 

Бях много щастлив да чуя това, което не смеех да вярвам, че можеше да 
се случи в това гнездо на дявола. Но Бог го правеше и то стана. 

След излизането ни, доколкото вече си спомням, бр. И работи около 
девет години. Върху него лежеше отговорността за изграждането на тези 
повярвали хора. 

Последният път, когато го видях, беше неузнаваем; отслабнал и нещо 
миришеше на разложено месо. Когато усети огледа ми, той каза: „Не се 
молете да живея, сега е най-доброто ми състояние да отида в небето". И 
той отиде. Неговото място бе заето от сестрата, за която бях писал в по-
предните страници. След промените, които настъпиха с падането на 
правителството на Тодор Живков още хора се прибавиха и продължават да 
се прибавят към обществото на спасените. В центъра на селото им беше 
преотстъпена къща за събранията на църквата. Същата сестра Данче 
продължава, макар и на възраст, възложената й от Господа работа. 

Преди няколко години можах да ги посетя в църква по време на 
богослужение. Когато ме видяха да влизам и ме познаха, те спряха да 
пеят, започнаха да викат от радост и се подредиха в редица от всеки 
желаещ да сподели как е повярвал в Христос. 

Учуди ме една жена на средна възраст. Каза: „На мен човек не ми каза. 
Ангели дойдоха, посочиха ми църквата и ми казаха да отида там и да 
остана при тези хора. Дойдох и останах тук. Тук е спасението". 

 



 
 
 
 

 

Отново в Пловдив 

Усилено търсихме работа с моята жена и всеки от нас намери. 
Малката ни дъщеря Рут започна училище и подходяща квартира за 

семейството ни намерихме в близки вярващи. 
Остана голямата ни дъщеря Лигия да бъде преместена от Бургас и 

семейството да бъдем пак заедно. 
Минавайки през английската гимназия в Пловдив попълнихме молба за 

преместването й при възможност. Училището беше под много строг 
контрол на Министерството на Просветата. 

След известно време от там ни се обадиха, че едно дете се е разболяло 
сериозно и едно място е вакантно. Кога разговаряхме с директорката, тя 
каза: "Как да подберем от три деца кандидати само едно? Как да го 
направим?" След дни дирекционният съвет заседавал и определили нашето 
дете по успех да заеме свободното място. Директорката обади, че мога да 
отида в Бургас да взема документите и багажа и да се представим пред нея 
за приемане. Haправих всичко за един ден и радостни пристигнахме у дома 
с дъщеря ни. Жена ми ни посрещна малко смутена: „Директорката се 
обади, че нещата са се променили". 

Родителите на едно от децата-кандидати били активни борци-
комунисти. Бащата бил журналист и отнесъл нещата до Просветата в 
региона. Началникът в Пловдив има последната дума. 

Цяла седмица детето беше в къщи, а ние престоявахме  в молитва. Беше 
четвъртък вечер; мой приятел дойде от друг град и участва в нашата 
молитва. Когато приключихме, той блажено се усмихваше. Попитахме го 
какво е преживял. Той каза: „Само едно изречение чух от Бога: „Вашето 
щастие – Мое задължение!”. 

На следващия ден началникът имаше приемно време. Когато влязох, 
той ме изпитваше с поглед. Въпросите бяха провокиращи. Той знаеше от 
журналиста за вярата и за интернирането ни с подробности. 

Получих категоричен отказ. Излизайки от офиса му, аз използвах 
последния шанс на вярата - благодарих в продължение на половин час на 
Бога. Така се прибрах в дома си. 

На другия ден сутринта телефонът в работата ми беше за мен. От 
дирекцията на гимназията ми се обаждаха: „Нещата се уредиха. В 
понеделник доведете детето на училище". 

Вашето щастие е моето задължение - още звучи в ушите ми. 
Невъзможното - възможно за този, който вярва! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Последният процес 

Хиляда деветстотин седемдесет и девета година -  лятото. 
Държавна сигурност повтори първия процес от 1949 г. срещу 

Евангелските движения. Този път инсценира подпомагане на пострадалите 
християни от гонението с парични средства. Подготви списък с имената на 
хората и пусна техни хора да ги разнесат. След това по списъци започнаха 
привиквания в следствените отдели. Прокуратурата беснееше. Съд, съд за 
валутни престъпления. 

Делото беше насрочено и заседанията в съдебна палата в София 
започнаха. Аз също бях призован. Още един пастир от Пловдив и шестима 
братя бяха задържани и принуждавани да признаят, че са получавали 
валута от чужбина. Някои от тях бяха следствени за разпространяване на 
духовна литература. Братята бяха много бодри и готови за съда. В уречения 
ден, когато пристигахме, залата беше препълнена. Цялата прокуратура на 
режима - съдиите. Телевизията готвеше филм. Много от религиозните 
кръгове, чуждестранни журналисти. На зададен въпрос от западни 
кореспонденти на Тодор Живков: „Какъв е този процес?", той отговаря: „За 
валутни престъпления." В частност обаче прокурорите бяха във възторг от 
честността на християните пренасяли суми в затворени пликове без да ги 
отворят или да присвоят част от сумата. Това можеше да се случи само 
между християните. 

За мен и за пастира от Пловдив не достигнаха доказателства и 
обвинения  за затвор. 

Шестимата братя бяха осъдени на две години затвор. Двамата от 
Северна България излежаваха присъдата в политическия затвор в гр.Ловеч. 
Четиримата в Бургаския затвор. Пастирът на църквата на Велико Търново и 
брат от църквата в Троян бяха в Ловеч. Един от прочутите затвори в 
България. 
През август на 1981 г. можах да вляза заедно с близките на двамата братя в 
Ловешкия затвор. Чакахме доста време за разрешение, после обиск, 
проверка на всички неща, които носихме и накрая групата потеглихме. 
Имаше пет кръга с тел с пет поредни врати, които ни отведоха до една 
огромна черна врата - желязна около три и половина метра висока. От 
шпионката ни наблюдаваха и когато се приближихме, ключарят завъртя 
ключа (като във филмите) и със скърцане огромната врата се отвори. 

Дворът на затвора се състоеше от едно очертано с бели линии 
кръстовище, на което пускат 20 минути на ден хората от строг тъмничен 
затвор. Срещу нас блесна надпис: „Ако не знаеш, ще те научим. Ако не 
искаш, ще те принудим". 

В ляво от нас се издигаха постройките на затвора, а в дясно - една 
огромна отвесна стена около пет метра с постове от войници, въоръжени с 
автомати. Върху стената имаше тел, предполагам включена в 
електрическата мрежа. С една дума „пиле не може да прехвръкне". 

Отведоха ни в залата за свиждане. В центъра на залата имаше наредени 
два реда пейки едни срещу други като между тях имаше коридор. 

От едната страна седяха затворниците, от другата - хората за свиждане, 
а по коридора между тях сновяха милиционери. Ако искаш да кажеш нещо 
на затворника, можеше само между краката на милиционера под неговия 
поглед. Беше нещо мъчително и за нас и за тях. От единия край на залата 
имаше снимащо и подслушващо устройство. 



Пастирът беше жълт като восък и повтаряше: „главата ми, главата ми..." 
Братът от Троян беше здрав (балканджия), беше с бодър дух - силен 
българин. 

Свиждането приключи. През следващия месец пастирът излезе от 
затвора, поживя малко и почина. Братът от Троян - оставали му 10 дена да 
излезе и го убили в затвора. Сложили го в ковчег, занесли го до двора на 
общината в гр. Троян и си заминали. Човекът, който чистил и охранявал 
общината забелязал оставения ковчег, отворил го и познал брат Натанаил. 
Трагедия беше за семейството на убития. Жена и две момчета, чиято съдба 
беше черна и тежка. 

Българите-християни имат своята жертва както своя Господ. Те пиха от 
чашата на техния Господ, за да имат награда в Неговата слава. Това бяха 
мъчениците от 11 гл. на  Евреи, които не желаеха да бъдат отменени в 
смъртта, гледайки с вяра наградата на Христос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



След това, което мина 
 

Съюзът на Петдесятните църкви наброяваше около 38-39 църкви с 
опасност да бъдат заключени. Сега наброяват повече от 500 в цялата 
страна. Искаме да няма бели петна в България. Във всяко селище - църква 
на Христос. Така и съюзът на Божиите църкви и другите Евангелски 
движения. 

След промяната през 1989 г. на 10 ноември хората тръгнаха свободно 
към църквите. Имаше един полъх на съживление. Лично аз вярвам, че 
онова, което Бог е говорил за България, все още не се е изпълнило. Едно 
седмократно движение на Божия Дух, което ще обхване цялата ни страна и 
ще се излива върху всяка плът. 

Около 1992-93 г. се движих по една от главните улици на Пловдив. Бях 
застигнат от движението на Святия Дух, усетих Го и се заслушах: „Можеш 
ли да повярваш," каза Той, „че една цяла църква могат да стана работещи 
за Бога?" Отговорих: „Не съм чувал такова нещо. Не зная, Господи". 

Докато размишлявах, Той дойде отново: „Можеш ли да повярваш, че 
един цял град може да стане работещ за Бога?" 

„Боже, Ти знаеш, такова нещо не зная, не съм чул?" 
Продължих да се движа и за трети път чух: „Можеш ли да повярваш, че 

една цяла страна може да стане работеща за Мене?" „Това пък въобще не 
мога да го побера, Господи!" казах. 

Бог набира скорост в изпълнение на Своите обещания и един ден ще 
осъмнем под Божия облак на благословение, което е, че Бог ще ожъне 
жетвата за Своя хамбар. Исус казваше: „Ако житното зърно не умре, то си 
остава самотно." 

Понякога, когато минавам през селища, където съм бил арестуван или 
изгонван заради Евангелието и чувам, че там има църква, аз зная защо е 
това. Бог изпълнява Словото Си. 

Преди две-три години бях поканен от някои вярващи в църквата, в която 
бях започнал, където се засили гонението срещу мен. Когато влязохме в 
залата за богослужение един голям мъж стана до вратата и ме очакваше. 
След като пристъпих няколко крачки напред, той ме сграбчи в прегръдките 
си и плачейки казваше: „Брат Младене, не ме ли познаваш, аз съм човекът, 
който те арестуваше и карай към Държавна Сигурност. Аз повярвах с целия 
си дом. Брат, можеш ли да ми простиш?" 

Бях шокиран от моя Бог. Аз също го прегръщах. Това бях забравил; 
радвах се, че Бог го беше спечелил. През цялото време докато проповядвах, 
той плачеше от умиление. На тръгване той още по-здраво се вкопчи за мен. 
Неговата жена минаваше покрай нас. Тя говореше: „Брат Младене, 
притисни го здраво за да разбере, че си му простил." 

Сега отчасти виждаме относно миналото, а какво ли ще видим оттатък, 
когато пристигнем в Неговата слава. Някои дела идват предварително, 
други - отпосле. 

„Защото без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда 
при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които Го 
търсят". 

 
 
 



Размишления 

Първата и втората любов 

Откровение 2:4: "Но имам това против тебе, че си оставил първата си 

любов." 
От преди доста години имах едно предизвикателство върху този стих. 

Бях пастир на църква и това ме засягаше лично. Докато стоеше Словото 
пред мен, си мислех: Първата любов е Исус, а има ли втора любов? Явно 
има, за да каже Исус, че първата любов е изоставена, не може да не е 
вмъкната втората любов в стиховете преди или след 4-ти стих. Когато 
отново и отново прочитах тази глава, се натъкнах на втория стих: „Зная 
делата ти, труда ти, търпението ти..." Мисля, че улучих това, което търсих. 
В стих 5 имаше потвърждение: „... и върши първите дела; и ако не..." 

От един любящ пастир в Ефеската църква се беше превърнал в един 
действащ (работещ) пастир, оставил първата любов към Христос, заменил я 
с професионална активност. 

Голямата заетост, прекомерното планиране всеки ден - пълна програма - 
църквата, хората, служенията, неспасените души - труд от сутрин до вечер 
и само това. Няма ги близките и интимни срещи с Исус, общението на 
любов с Него. Това е първото и то е изоставено! 

Исус има претенции към ефеския пастир: „Остави втората любов 
(делата) и се върни на първата". Дела, които изтичат от една голяма любов, 
са първите дела и Бог не отстъпва от тях. 

Относно робския труд, от който не спечелваме нищо, имах едно 
предупреждение. Виждах в съня си една висока стълба и на върха - 
работник, който правеше нещо. Когато минавах покрай стълбата, усетих 
как ме удари някаква противна вълна. Това ме заинтригува и реших отново 
да се върна до стълбата да видя какво е това. Когато се върнах, видях до 
стълбата огромен великан в работнически дрехи. Този великан беше мой 
враг. Опитах се да извикам: „Кръвта на Исус" и не можех. Така се събудих 
предизвикан и  развълнуван. Започнах да питам Бога: „Кой е този толкова 
силен великан, който предизвиква духовна парализа?" След две седмици 
молитва разбрах, че зад работохолизма стои духовна великанска сила, 
която изтощава силата на светиите, сила за Божието царство, за неговото 
разширяване и изграждане. 

Опитах великанската атака във физическия прекомерен труд. Опитах го 
и в духовната област. Нещо като бой, в който никой не иска да отстъпи. 
Един Бог има пълната сила да ни помогне срещу този настървен враг. 
Виках много дни за помощ и накрая дойде избавление от небето. He искам 
повече да се вплитам в мрежите му. „Ще познаете истината и истината ще 
ви направи свободни". „Ако Човешкият Син ви освободи, наистина ще 
бъдете свободни" (Йоан 8:32, 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Щастливи нещастните 
(Едно прозрение върху Матей 5:1-12) 

Исус каза: „Щастливи нищите... скърбящите... гладуващите... 
гонените". Физическата оценка на тези състояния е нещастие, а Христос 
ги нарича щастие. Това, което разбирам за щастието е, че то - щастието ни 
в Христос не зависи от това, което преживяваме в материалния свят, а от 
това, което Святият Дух прави в нас в такива моменти. Или, истинското 
щастие е, когато прелее в духа ни и погълне нещастието. Да си щастлив в 
най-голямото нещастие е Христовото щастие (блаженство). 

За отделните групи хора, които са щастливи, или блажени, щастието е 
еднозначно (блажени), но за гонените е простряно в два стиха -10 и 11. 
Исус изрича две блаженства за една и съща група хора - гонените. Едното 
блаженство е за самите тях, Бог не пропуща щастието, което ни се полага 
пο причина на Неговото слово - блаженство (щастие). Другото блаженство е 
за другите, с които ще контактуват да дадат от това блаженство и на тях. 
Власт да благославят хората с щастие. 

 Още в първата църква в Ерусалим Бог допусна гонение, блажените от 
това гонение разнесоха щастието до краищата на тогавашния свят. Павел 
пише: „Като че нищо нямаме, а обогатяваме мнозина". Едно богатство, 
което е в небесна валута - щастието. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Умрели и възкресени 
 

Римляни 6:6: "Като знаем това, че старият човек разпнат с Него, за да 
бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха". 

Може би разсъждаваш като мен. Ако сме умрели заедно с Него, защо 
още съгрешаваме? 

Един прозорлив апостол видя бедата вътре в себе си изкара навън. 
Римляни 7:24: „Окаян аз човек. Кой ще ме избави от тялото на тази смърт?" 

Тялото на греха - тялото на смъртта.  
Това тяло подлежи на разпятие заедно с Исус на кръста.  
Беше в младежките ми години около 1962 г. Живеехме в много близко 

общение с едно момче и момиче с моята съпруга. Прекарвахме почти всеки 
ден заедно в молитва и четене на Божието Слово. Усетихме нужда от още 
молитва и преминахме и на нощни бдения. Бог започна да ни изпълва с 
живот и сила отгоре. Радвахме се, че имахме Святия Дух реално в 
молитвите и в отговорите, които получавахме. В едно такова пребъдване 
пожелах да видя Неговата слава. Мислех си, че няма по-голямо нещо от 
това да видя каквото видя Мойсей. Знаех във вярата си, че Бог ще открие 
Себе Си. 

 Докато се молех с устрем и усърдие, усетих как Святият Дух дойде 
близо до мен и ми каза: „Последвай ме!" Духом тръгнах след Него и се 
озовахме пред кръста на Исус. Оставайки лице с лице с кръста, аз започнах 
да плача от гледката на страдащия Бог вместо мен. „Ти умря за Mене 
Господи!" казвах през сълзи и продължавах да се натъжавам. Тогава отново 
дойде Божият Дух и ми каза: „Много християни правят като теб, само това, 
а има и още. Хайде да продължим". Отминахме покрай кръста няколко 
крачки и Святият Дух ме предизвика да се обърна към кръста от другата му 
страна. Той продължи: „Тази страна е свободна. За кого мислиш?" Разбрах 
мисълта Му... Тя беше свободна за мене. Той каза: „И когато дадеш ръцете 
и нозете си на разпятие до Неговите ръце и нозе... Тогава ще видиш 
славата Ми!" 

Основно разбрах смисъла, но не можех да се сетя кога ще стане това с 
мене и как ще стане. Минаха 14 години от този случай, който описвам. И 
през 1976 г. Бог настъпи напред срещу моя стар човек. Беше във времето 
на интернирането ми в с. Попово. Бог може да убие старото зло наследство 
от Адама с един удар. Той умъртвява, Той съживява. Как се чувствах след 
това ли? Много, много близо до небето и до Бога. Някакво разстояние 
между двама ни беше преодоляно, нещо излишно беше изтеглено от мен и 
ми беше страшно леко. Все едно, че сега съм получил новорождение. 

След това Божието Слово казва да държим стария човек в гроба и да го 
пазим от възкресение. Римляни 6:11: "Смятайте себе си мъртви за греха и 
живи за Бога в Христа Исуса, нашия Господ". Математика има в този стих, 
а тя е еднаква наука за целия свят - математически сметката на стария 
човек е приключена. 

 
 
 
 
 



 

 

Разсъждение на вярата 

Евреи 11:17, 18, 19  
Според тази глава (главата на вярата) вярата е даване на разсъждения 

за правата посока на живота ни. 
Авраам пред олтара на хълма Мория със своя син Исаак. Голям изпит 

като Божи изпит. Някои казват, че да вярваш, значи да не мислиш с 
главата си, а със сърцето си! Аз казвам, че са двете заедно - сърцето плюс 
главата и то е равно на неразделено сърце или сърце, съвършено 
разположено към Бога. Допустимо е да е мислил Авраам, че Исаак ще умре 
днес, Божията версия за наследника му свършва и той остава пак сам. 
Може би и дяволът е настоявал в мислите му: „До къде те докара твоята 
вяра, старче, зарежи всичко и измисли нещо по-човешко, нещо по-
изпълнимо. Имаш още малко време”. 

 Вярата е убеждение чрез разсъждение, не е нещо безсмислено, нещо 
абстрактно, нещо окачено на нищо, не е религиозно глупаво чувство, което 
събира армия от глупаци за да тикне всички в ямата. Така биха желали 
атеистите! 

 „Като разсъди, че Бог може да възкресява от мъртвите: Авраамовата 
старост, Сарината мъртва утроба - Бог подмлади и съживи. Това беше факт 
с появяването на Исак в живота им. Ако Бог повика в съществувание това, 
кoето не съществуваше, то това, което вече съществува и бъде принесено 
на олтара и умре, Бог ще го възкреси от мъртвите. Една вяра, която 
докосваше Божията вяра за жертвата Божия Син и Неговото възкресение. 
Вярата на Авраам разбра Божия план за спасението на всеки, който вярва. 
„Аврааме, чрез теб и твоя син, ще ти покажа какво ще изживеем Аз моят 
Син".  

„Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 
погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Йоан 3:16). 

Едната страна на вярата е разкрита в разсъжденията на Авраам, но 
вярвам, че има и друга и тя е: „Какъв тип вяра в потомците на Авраам 
може да спаси хората по цял свят,имащи тази вяра. 

„Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в 
сърцето си,че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш" (Римляни 
10:9).  

Основни истини за вяра започват от Авраам и продължават като 
наследство от откровението му през вековете на Божието спасение за 
децата на Авраам и езичниците. 

И така с вяра Авраам видя Божия ден на възкресение и спасение и се 
зарадва и завеща спасителната вяра на всички свои потомци от целия свят. 
Как да доближим тази вяра и да се изпълним с нея? Като разсъждаваме с 
вяра, като разискваме с вяра, като заключаваме с вяра. 

 
 
 
 
 



 

Втори тип разсъждение c вяра 

В същата глава 11 на Евреи четем за разсъждения с вяра на естествен 
потомък на Авраам - пророка Мойсей. 

„Като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от 
египетските съкровища, защото гледаше: бъдещата награда" (Евреи 11:26). 
Един приемник от вярата на Авраам продължи да разсъждава и откри още 
една страна от живота на Христос и потегли по новия път. 

Доста от пророците, които пророкуваха за Исус, опитаха мъченическа 
смърт, други - гонения, други - присмехи, обиди, други бяха отхвърлени от 
своето общество и укорявани, други бичувани в окови, тъмници, други 
скитаха в лишени бедствия и страдания. 

Имаше два пътя за Мойсей: единият беше твърде познат - двореца на 
фараон, където беше отгледан и възпитан. Принц Мойсей - в съкровищата 
на Египет, в управлението на страната, в поклонение на боговете на Египет 
и в оргиите след поклонението - греха на фараоновия дворец. Красиво 
бъдеще, но краткотрайно в рамките на човешкия живот. 

Другият път - непознат и презрян от египтяните, както презираха 
робите-евреи и техния Бог, Който е допуснал те да робуват безкрайно дълго 
- може би вечно. 

Там на кръстовището на живота си Мойсей се спря за избор. Познатият 
или непознатият път? Мойсей включи в разсъждения вярата си. В 
разсъжденията си той видя две награди - едната за греха (смърт) и другата 
за спасението, което Бог подготвя чрез Своя Син Христос. Претегли 
наградите и отся правилния избор - укорът, трудният път, загубите, които 
ще понесе заради Христос струваха повече от египетските съкровища. 
Вярата му го принуждаваше да бърза. „Бягай от Египет, бягай от двореца, 
бягай от съкровищата, бягай от греха на Египет". Той побърза да го 
направи и в пустинята срещна спасението – Йехова, призванието си, 
служението си - водач и цар на Израиля. 

Чрез такъв човек, направил правилния избор Бог спаси и изведе своя 
народ, от който очакваше да се роди Спасител за всички народи. 

Исус говори чрез старозаветните пророци: „Жертва и приноси не си 
поискал, а приготвил си Ми тяло". Явно Този, Който не приема жертви и 
приноси, той е приготвил Своята жертва. Такъв Бог, Който дава Себе Си, 
плени сърцето и вярата на Мойсей да се прилепи за Него, да гледа славата 
Му, докато понася укора и трудностите в служението си на един цял, 
непроменен, непокаян и опърничав народ, да носи 40 години в пазухата си 
както баща чадата си! 

Мойсей издържа докрай. Видя новото поколение, възпитано и отгледано 
от Бога в пустинята, годно да се бие за всяка стъпка от Ханаан. Видя 
скинията на Бога между племената на Израел. Видя облака и огнения 
стълб над скинията и шатрите на Израел. Видя с очите си Ханаан и Израел 
пред границите на своето наследство. Наградите бяха се подредили в дълга 
редица пред очите на Мойсей, още докато беше жив. С какво 
удовлетворение Мойсей затвори очите си, за да ги отвори за небесната 
награда, която Бог беше приготвил за него заради изминат път, който се 
нарича: Укорът за Христа. 

 
 
 



 
 

Дяволът - обречен на поражение 

Бог във вечните си планове не оставя нищо необхванато, забравено да 
бъде свършено или недоскроено. В театъра, който се разигра в Едем, всеки, 
който чете прехапва език и казва: „Свършено е с човечеството! Окаян аз 
човек, кой ще ме избави от хитрата, отровна, смъртоносна змия". Адам и 
Ева най-близко стоящите до Бога и до Неговия образ и подобие най-
интелигентни, взели прясно количество от Неговата интелигентност 
заживели в Неговото присъствие във все земен ден, имащи Неговото Слово, 
което може да ги пази от грях. Те имаха и работа - физическа, да не мислят 
в безработица за глупости и зли прищевки. Ако Адам и Ева бяха в 
идеалната духовна и физическа позиция и паднаха, какво остава до нас. 
Изложени на атаки в духовната, душевна и телесна област, без цялата тази 
укрепваща даденост и идва изкушението и ни помита. Горко ни! Бог 
проведе изпита при идеални условия и... пълен провал! 

След 40 века Бог проведе друг изпит с Идеалния човек при неидеални 
условия - пълен успех. Изпитът на Божия Син в едно извратено поколение 
беше тотален погром на дявола.  

Бог иска с тази съпоставка да каже нещо на човечество! Поколение 
след поколение деградацията става великанска. Това не влияе на Божия 
мъж или жена да вземе победа над дявола. 

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето 
свидетелство: защото не обичаха живота си толкоз, щото да бягат от 
смъртта" (Откровение 12:11); 

Едно черно и драматично време. Дяволът - свален от Небето долу на 
земята. Бог - свидетел на тази картина не казва: „Бягайте! Кой където 
намери да се скрие!"  

Бог е сигурен, че както Сатана е победен и изхвърлен от небето, така 
ще претърпи и поражение и на земята от Божиите войни - светиите. Два 
удара очакват Божия и Нашия враг, един отгоре и един отдолу и след това 
арест за 1000 години. Ударите са, за да не реагира по време на 
задържането му. 

Войникът-апостол пише в Посланието към ефесяните: Затова вземете 
Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като 
надвиете на всичко, да стоите". 

Кое е това всичко, което да надвием? Контекстът е хитростите, 
началствата, властите, духовните сили на нечестието. Ако ги надвием, 
надвили сме всичко! Бог ни остави оръжието Си, с което победи дявола - 
пояса Си, бронята Си, обувките Си, щита Си, шлема Си, меча Си, копието 
Си. 

„С това, с което Аз победих и вие ще победите". 
Апостолът казва: „Като надвиете", а не „ако надвиете", 100 процента 

сигурен в победата на църквата над силите на мpaкa. Може 1000 дена да 
трае борбата и то в полза на врага, но на 1001 ден дяволът ще бъде 
разгромен. „Ние ставаме повече от победители чрез Оногова, Който ни е 
възлюбил". Любовта Му към нас ни задължава да победим! (Римляни 8:37) 

Апостол Петър използва срещу рикаещия лъв съпротива с вяра и 
трезвеност, дори това да ни причини страдание (I Петрово 5:9,10). А Яков - 
пастирът на Ерусалимската църква, използва срещу дявола две неща - 
едното - проверява покорността си към Бога и след това се напомпва с 
противене на Сатана. 



Яков е виждал не един път дяволът да бяга от него. Един брат, млад във 
вярата, още не знаел словото, за да си служи с него, бил силно 
притесняван от дявола. Братът се обърнал към Бога за помощ: „Господи, 
какво да му кажа, та да ме стави на мира". Бог му казал: „Яков 4:7". Той 
обаче не знаел как да го намери в тази голяма Библия. Бързо се изправил и 
извикал срещу дявола: „Дяволе, Яков 4:7". Дяволът го оставил. Той знаел 
къде се намира и какво казва за него Бог. „И тъй, покорявайте се на Бога, 
но противете се на дявола, и той ще бяга от вас". 

Освен многото стихове, които бихме намерили и издигнали като оръжие 
срещу  Сатана, има още нещо много здраво и солидно направено още в 
началото, в Битие, от самия Бог. След измамата в Едем Бог събра 
измамника с измамените на разбор на събитието и на съд. Бог прокле 
процеса на раждане с болка и със скръб жената и с подчинение на нейния 
съпруг. Бог прокле труда и земята, с която щеше да се бори Адам за 
прехраната на първото семейство.  

Но проклятието върху змията (Сатана) е уникално: Първо, то е 
личностно: „Проклета да си". Това не каза нито на Ева, нито на Адам. Бог 
пожали човека, но не жали дявола. 

Второ, Бог проклина дявола на провал във войната му с човешкото 
потомство. Обречен е на провал на поражение чрез проклятието на Бога. 
Значи Сатана е под проклятие, когато воюва - Битие 3:15: „Ще поставя 
вражда между тебе и жена между твоето потомство и нейното потомство. 
То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата".  

Във войната с потомството на Ева дяволът е обречен на загуба. Бог го 
прокле. 

Ако сме уморени от войната и доведени до края на силите си, нека 
вземем думите на Бога от Битие и нека му припомним за проклятието, 
нанесено върху Сатана. Тогава да извикаме в лицето на врага: „Ти носиш 
проклятие от Битие да губиш, да се проваляш във всяка битка! Понеси 
поражението и сега!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Заключение 
 
 

Скъпо поколение, 

Завещавайки благословение от гонените и преследваните в миналия 
режим, наследете свободата с праведен и чист живот, с който да чакаме 
явяването на Исус. 

Ако в книгата има остро изобличение, то е срещу греха, компромиса и 
предателството, което се ширеше във всеки слой на обществото ни. Това не 
искам да наследите. 

Вярвам, че изобличението започна да дава своите резултати. Някои от 
направилите дълбоки компромиси търсят пастири и църкви, където да 
изповядат греховете си. Когато чух за тях, се изпълних с удовлетворение, 
че Словото си казва думата и в България! Това, което Бог прави е, че ми 
дава сила да продължа. 

Ако Бог иска, имам план да напиша и втори епизод на вярата, вече във 
времето на свободата. 

Нуждая се от вашата молитва за вдъхновение и израз, с които да 
оповестя скритото и откритото от Божията воля за живота и бъдещето ни. 
Защото вярата е, за да вярва и да побеждава. 

Амин. 
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