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КАК САВЕЛ ПОВЯРВАЛ В 

ИИСУСА



Спомняш ли си, че Савел пазел 

плащовете на еврейските 

свещеници, докато те хвърляли 

камъни по Стефан? Той много 

се зарадвал тогава, виждайки, 

че Стефан е умрял. Той 

ненавиждал хората, които 

обичали Иисуса и вярвали в 

Него. Затова Савел помагал на 

войниците на първосвещеника 

да арестуват вярващите в 

Иисуса и да ги хвърлят в 

тъмница, а първосвещеникът 

се радвал на неговото 

поведение. Савел пък си 

мислел, че такива постъпки се 

харесват и на Бога. Бедният, 

той не знаел, че Иисус е Син 

Божи, наш Спасител.



И тъй, Савел се дразнел от 

това, че в Йерусалим живеят 

толкова много хора, които 

вярват в Иисуса. Веднъж 

той научил, че в един друг 

град - Дамаск, все повече 

хора се покръстват. Тогава 

поискал разрешение от 

първосвещеника да отиде в 

Дамаск, за да арестува тези 

хора. Първосвещеникът 

много харесал тази идея и му 

дал своите войници, за да му 

помагат.



Когато приближавал към 

Дамаск, Савел изведнъж 

видял ярка светлина. 

Изплашен, паднал на земята 

и чул глас от небето. „Савеле, 

Савеле, защо Ме гониш?" 

Гласът бил на Иисуса, но той 

не знаел това. „Кой си Ти, 

Господи?" - попитал 

изплашеният Савел. „Аз съм 

Иисус, Когото ти преследваш 

навсякъде" - отговорил 

гласът. Да, това бил Иисус, 

Когото Савел така 

ненавиждал. И сега Той 

разговарял от небето със 

Савел, който мислел, че Иисус 

е между мъртвите. 



„Значи истина е това, което 

говорят за Него хората - че е 

възкръснал от мъртвите, че 

се е възнесъл на небето и 

сега винаги е до Бога" - си 

помислил Савел. Треперейки 

от страх, той попитал: 

„Господи, какво трябва да 

правя сега?" „Стани и иди в 

града! Там ще ти кажа какво 

да правиш" -казал Иисус.

Хората, които вървели със 

Савел, не разбрали какво се 

случило. Те чували глас, 

който говорел със Савел, но 

не виждали никого около 

себе си. 



А Савел станал от земята, за 

да върви в Дамаск, както му 

заповядал Иисус. Но какво е 

това? Той престанал да 

вижда. Светлината от небето 

го била ослепила. Хората, 

които вървели с него, го 

хванали под ръка и го 

отвели в града.

Три дни лежал слепият Савел 

в една къща. През всичките 

тези дни той не ял и не пил 

нищо. Но през цялото време 

мислел колко много

лоши деяния е извършил 

през живота си. 



Той си спомнил колко много 

хора, вярващи в Иисуса, е 

хвърлил в тъмницата. 

Спомнил си как се присмивал 

на Иисуса. И сега молел Иисус 

да прости греховете му. По 

това време в Дамаск живеел 

човек на име Ананий. Той бил 

един от първите в града, 

които повярвали в Иисуса 

Христа, и именно него решил 

Иисус да изпрати при Савел. 

„Ананий" - чул веднъж гласа 

на Иисуса. „Тук съм, Господи!" 

- обадил се той. „Иди при 

Савел!" - казал Иисус. 



Ананий отвърнал: „Господи, аз 

съм чувал от хората, че Савел 

е извършил много злини в 

Йерусалим и че е дошъл тук, 

за да преследва тия, които 

вярват в Теб." Но Иисус 

продължил: „Ти трябва да 

отидеш при него. Аз го избрах. 

Искам той да разпространява 

Моето учение сред жителите 

на Израил и другите народи.“

Сега Ананий вече не се 

страхувал да отиде при Савел. 

Той знаел, че и Савел е 

повярвал в Иисуса. Затова, 

влизайки в стаята на Савел, 

Ананий казал: „Брате, Иисус 

ме изпрати при теб, за да те 

избавя от слепотата ти. 



Дух Свети ще ми помогне." 

После сложил ръцете си върху 

главата на Савел и той наново 

прогледнал. Знаеш ли на кое 

се радвал най-много Савел? 

Той разбрал, че Иисус е 

простил греховете му. Той 

знаел, че Иисус го обича, и 

пожелал да разказва за Него 

на хората.

Видял Ананий, че Савел се 

радва, и разбрал - книжникът 

е повярвал в Иисуса и Го е 

обикнал. Сега Ананий можел 

да покръсти Савел в името на 

Иисуса и го направил. Савел 

пак започнал да се храни и да 

пие.



След това Савел се заел да 

разказва на хората за Иисуса. 

Всички, които вярвали в 

Иисуса, станали негови 

приятели. Но в Дамаск 

живеели много хора, които не 

желаели да повярват в 

Иисуса, и те много се 

разсърдили на Савел. Затова 

решили да го заловят и да го 

убият. Денем и нощем вардели 

те край вратите на града. За 

щастие приятелите на Савел 

го предупредили за 

опасността. През нощта, 

когато вратите на Дамаск 

били затворени, Савел се 

приближил заедно с някои от 

своите приятели до градската 

стена. 



Те носели голяма кошница със 

завързано към нея дебело и 

дълго въже. Приятелите 

помогнали на Савел да се 

покатери на градската стена и 

му подали кошницата. Той 

седнал в нея и те много 

внимателно започнали да я 

спускат от другата страна на 

стената. След малко кошницата 

допряла земята, Савел се 

изправил и бързо се отдалечил 

от града. Сега той бил в 

безопасност. Хората, които го 

причаквали край вратите на 

Дамаск, така и не разбрали 

нищо. Бог пазел Савел.

КРАЙ
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”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ” 


