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ВЯРАТА НА МАЛКОТО МОМЧЕ 
В оня ЧАС се зарадва духом Иисус и рече: прославям 

Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си УТАИЛ 

това от мъдри И разумни, А СИ го открил на МЛАДЕНЦИ. 

Тъй е, Отче, понеже ТАКОВА беше Твоето благоволение. 

Лук. (10:21) 

Старицата Теодосия Семьонова още от младини 

работела като детегледачка и целия си живот прекарала 

у едни и същи господари - Горностаеви. Тя отгледала 

всичките им деца, а когато те пораснали, останала да 

живее у тях. Бавачката така обичала децата, все едно че 

били нейни собствени. Горностаеви били във всяко 

отношение много добри, живеели 

задружно, затова и бавачката жи

веела там добре. Те много я обича

ли, уважавали я, ценели я и й оказ

вали всякакво внимание. Само 

едно нещо много я огорчавало — 

в този дом никой не признавал 

Бога, напълно отричали всичко 

Божие, така че децата били 

възпитавани без ни най-малко 

понятие за Бога. Ако случайно 
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нещо достигнело до слуха на децата, родителите ги 

уверявали, че религията е необходима само на простите 

хора. Така децата свикнали да мислят и да живеят без 

Бога. 

Когато младата господарка Раиса Ивановна се 

омъжила за Виктор Александрович Дементиев, тя отишла 

да живее у тях и да гледа децата й. Отгледала и двамата 

й. сина — Андрей и Михаил. Оказало се, обаче, че и у 

Дементиеви положението било същото. Виктор Алек

сандрович даже още по-строго се отнасял към това. 

Децата, както той се изразявал, „не трябва да привикват 

със суеверия" и никой не бива да им внушава лъжливи 

понятия. Затова в този дом било строго забранено да се 

говори за Бога. Бавачката не смеела да говори за това 

дори със слугите. Майката сама давала 

уроци на децата си. И зимата, и лятото 

те живеели на село, затова не им било 

трудно да възпитават децата си, както 

желаят. 

Виктор Александрович държал 

преди всичко на това, децата да се 

развиват самостоятелно, без странично 

влияние. По-голямото момче, Андрей 

било удивително умно. Бащата се възхи

щавал от неговия жив и любознателен ум. 
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Него го интересувало всичко, питал за всичко, във 

всичко вниквал, всичко искал да знае. Бащата много 

обичал да задоволява любознателността му. 

— Татко, защо махалото на часовника не спира, а се 

люлее цял ден, а в столовата цяла седмица? - питал 

Андрей. 

И бащата отварял часовника, и показвал механизма, 

обяснявал причините, поради които часовниците работят. 

Друг път Андрей проявявал интерес към шевната 

машина или пианото, и искал да разбере откъде произлиза 

звукът. Особено го интересувало как хората са стигнали 

до такива открития. Баща му разказвал, че преди това 

хората са шили с кости от риба вместо с игли, без да 

знаят, че от желязото могат да се правят игли, а сега вече 

шият на шевни машини. 

Тия разкази страшно радвали 

Андрей и той цели вечери беседвал с 

баща си за параходи, влакове, фабрики и 

т.н. Но най-вече го интересувало кой и 

как е достигнал до някакво изобретение. 

Веднъж така се увлякъл от разказа на 

баща си, че скочил от възторг, сложил 

ръцете си на кръста и казал: 

— Когато порасна, то аз непременно 

ще измисля нещо! 



— Татко, защо животните не могат да измислят 

нищо ново? 

— Защото те не са така умни, както човека — отго

ворил Виктор Александрович. 

— Но кучетата и конете са много умни и въпреки 

това никога нищо, нищо ново не измислят. Това е много 

странно! 

— Татко, защо те не могат да говорят? Колко жалко, 

че те не говорят! 

— Да, всичко идва от това, че техният ум не е развит. 

— Даже идиотите говорят! — добавил Андрей. —Това 

е удивително. Аз не бих искал да бъда животно. 

Веднъж Андрей на закуска попитал бавачката: 

— Откъде се е взело яйцето? 

— Кокошката го е снесла — отговорила тя. 

— А кокошката откъде се е взела? — 

отново попитал Андрей. 

— Кокошката е излязла от яйцето — 

отговорила бавачката. 

— Значи яйцето от кокошката, кокошката 

от яйцето, много интересно, как така? 



— Ами така: кокошката мъти яйца, излизат пиленца, 

порастват и стават кокошки, те снасят яйца и също ги мътят— 

обяснила бавачката като мислела, че това е съвсем ясно. 

Но това обяснение не удовлетворило момчето. 

— Е, добре — казало то. — Кокошката от яйцето, 

яйцето от кокошката и пак кокошката от яйцето, и накрая 

какво излиза, първото яйце коя кокошка го е снесла? — 

чудил се Андрей. 

— Ето, това аз не мога да ти кажа, от кое яйце се е 

излюпила първата кокошка — отговорила бавачката. 

Така разговорът приключил. 

Вечерта Андрей запитал баща си, откъде са се взели 

животните. 

— Природата е направила така, че те да се появят 

на бял свят — отговорил Виктор Алек-

сандрович. 

— Природата!? - удивил се Андрей. 

— Колко е умна тя, щом е могла да 

създаде всичките животни и всичките 

цветя! — възкликнал той. 

— Ти не мисли, че това е някакво 

същество, това е просто сила — отго

ворил бащата. 

— И все пак тя трябва да е страшно 

умна! - възхищавало се момчето. 



- И какво още може да измисли тя? — попитал пак 
Андрей. 

— Не знам. Човекът е съвършено творение, ти сам 

се удивляваш на човешкия ум. Сега вече човекът открива 

природните сили и ги използва — обяснил бащата. 

— Аз бих искал природата още нещо да измисли. 

Например още по-съвършен човек, отколкото обик

новените хора — разсъждавал Андрей. 

— Но какво по-съвършено може да се създаде? — 

зачудил се бащата. 

— Е, как какво, например да има такива очи, че с 

тях да може да вижда на сто километра, да може да вижда 

през стената. Ето, вървиш по улицата покрай къщите и 

виждаш всичко, каквото става вътре. 

— Какво толкова интересно има в 

това?— попитал бащата. 

— Как така, но това е много 

интересно! — отговорило момчето. И да 

може да минава през стените. 

— Аз пък ще ти кажа, че това съвсем 

не е добро. Крадците веднага биха видяли 

парите, скъпоценностите и другите неща, 

и понеже могат да преминават през 

стените, то те биха влязли в къщите и биха 

откраднали всичко — засмял се бащата. 



Андрей също се разсмял и осъзнал, че това дей

ствително не е добро. 

— Ето, нещо което би било добро. Например, ако 

човек може да лети - пак започнал да разсъждава 

Андрей. 

— Човекът е умен, той е направил за себе си 

летателни апарати и може да лети с тях. 

— Не, не така да лети — прекъснало го момчето. — 

Човек да може да полети на луната, да разгледа какво 

има на звездите! Ето така да лети! 

— Човек не може да диша на такава височина, там 

вече няма въздух - обяснил бащата. 

— А той трябва да е такъв, че да може да диша. И 

най-важното, никога да не умира — мечтаел Андрей. 

— Ако хората не умираха, то би им станало тясно на 

земята и накрая би се стигнало до там, че даже няма да 

има място да легнат — отговорил бащата. 

Тука Андрей се замислил и казал: 

— Жалко, че не може да се живее вечно. 
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II 
Сутрин децата имали урок с майка 

си. После ги пускали да играят на воля 

до обяд. След обяд се занимавали с 

музика, а после яздели с майка си. 

Една сутрин след уроците Андрей и 

Мишо весело изтичали в градината. По 

това време зреели горските ягоди. Те 

стигнали до края й, прескочили през 

невисоката ограда и се озовали на ливадата . Там 

растяли в изобилие ягоди. И така, като вървяли все 

напред от хълмче на хълмче, накрая дошли до неголямо 

мочурище. Зад мочурището в покрайнините на гората 

имало хълм. Децата били уверени, че там растат много 

ягоди. 

— Тук е мокро - казал Мишо. 

- Е, и какво от това? Не е беда! — отговорил Андрей 

и при тези думи седнал на тревата, свалил обувките и 

чорапите си и побягнал бос през мочурището. 

Разбира се, Мишо веднага последвал примера му. 

Радостно се изкачили към хълма и действително, както 
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очаквали, имало много диви ягоди. Понеже хълмът бил 

на припек, то и ягодите били съвсем узрели. 

Качвайки се все по-нагоре и нагоре, накрая стигнали 

до гората и там видяли пътечка. Станало им интересно, 

къде отива тя, преди я нямало. Тръгнали по нея. Като 

повървяли малко, чули силен глас, който говорел: 

— Било пусто и тъмно, само вода и нищо друго... А 

над водата се носел Великият Дух — Силният, Всемо

гъщият! — така говорел някой с тържествен глас. 

Учудените момчета спряли и започнали да се 

оглеждат откъде се чува гласът. През гъсталака от млади 

дървета те видяли полянка, на която стояло голямо, едро 

момче, а пред него имало група селски деца. Това бил 

Вартоломей, който пристигнал, от Петроград за 

ваканцията. Сега той говорел пред 



„Да се отдели земята от водата!" Водата и 

земята се разделили. Той заповядал на 

звездите да заблестят и слънцето да за

сияе, и всичко ставало така, както Той 

заповядал. Той казал на земята: „Да из

растат трева, цветя и дървета!" Започна

ло всичко да расте и досега расте. Той заповядал риби 

да плуват във водата и във водата се появили риби. Той 

казал: „Нека птици да полетят във въздуха!" И полетели 

птици. След това пак така Той сътворил всички животни 

каквито желаел. И когато Той сътворил човека, му 

вдъхвал Своя Дух, и станал човекът разумен и вечно жив, 

подобно на Бога, защото Божия Дух бил в него. 

Вартоломей завършил с думите: 

— Утре по същото време пак ще има лекция. 

Желаещите могат да идват. А сега свършихме. 

Всички станали и побягнали вкъщи. Андрей и Мишо 

също. Андрей бил във възторг. Той чул именно това, което 

желаел да узнае, само се удивлявал, как така баща му 



не знае за това. Мълчаливо и замислено вървял по пътечката. 

— Вечно живеещи, а защо всички умират? — недо

умявал той. 

Излизайки от гората, спрял пред Мишо и го запитал: 

— Ти Мишка, честен човек ли си? 

Мишо ококорил големите си, сини очи и казал: 

— Честен съм. 

— Можеш ли да пазиш тайна? — пак попитал Андрей. 

— Мога — отговорил Мишо. 

Андрей сложил ръцете си на раменете му и се

риозно, даже строго, като го гледал право в очите, 

попитал: 

— Обещаваш ли, на никого да не казваш, че сме били 

тук? 
— Обещавам - твърдо отговорил 

Мишо. 

— Виж, Мишка, на никого не трябва 

да говориш за това. Нито на татко, нито 

на мама, нито на бавачката, на никого, 

нито даже на котката, нито на петела, 

никому! Разбираш ли? 

— Обещавам — тържествено по

вторил Мишо. 

— Ако ти не удържиш на думата си, 

то аз никога няма да те взема със себе 
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си на разходка. Ни-ко-га! Разбра ли?- и при тези 

страшни думи Андрей силно разтърсил Мишо за 

раменете. 

- Обещавам — още веднъж потвърдил Мишо. 

— Ако е така, то утре пак ще дойдем тук. 

И те побягнали по хълма, преминали неголямото 

мочурище, обули се, стигнали до оградата, прескочили я 

и се спуснали към дома. 

Много му се искало на момчето да разкаже всичко, 

което било чуло. Но то разбирало, че по-благоразумно 

е да не казва никому, защото нямало да му разрешат да 

ходи там, понеже им било забранено да се събират със 

селските деца. Освен това Вартоломей говорил точно за 

това, което най-много интересувало Андрей. И той 

решил, че ще разкаже всичко, когато на 

Вартоломей му свърши ваканцията и си 

замине за Петроград. 

На следващия ден те пак по същия 

начин побягнали на „лекция", както 

наричал своите речи Вартоломей. 

Позакъсняли малко и когато се при

ближили, Вартоломей вече говорел: 

— Дяволът бил дух силен, зъл, 

завистлив, горд и лъжлив. Той намразил 

Бога и завидял на човешкото щастие. Той 
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желаел да погуби хората, да огорчи Бога и да развали 

Неговото дело, да обърка плановете Му, и главно — да 

подчини човека на себе си. 

Между другите дървета растяли дървото на живота 

и дървото за познаване на доброто и злото. Бог обичайки 

и състрадавайки на човека, го предупредил: „Не яж от 

плодовете на дървото за познаване на доброто и злото. 

В деня, когато го опиташ, ти ще умреш!" 

— Навярно те са го опитали? - помислил си Андрей. 

— Дяволът, желаейки да погуби човека, заговорил 

жената и я попитал — продължавал Вартоломей — дали 

наистина Бог е забранил да ядат от плодовете на всички 

дървета? Когато жената казала: „Само от едно не ни 

позволява, за да не умрем.", тогава дяволът казал: „Не, 

няма да умрете. Бог знае, че тогава самите вие ще бъдете 

като богове. Затова ви е забранил 

да ядете от него." 

Сега жената трябвало да 

избере на кого да повярва. На Бога 

ли, Който казвал: „Ще умрете!" или 

на дявола, който казвал: „Няма да 

умрете." Жената избрала лъжеца, 

повярвала му, а в Божиите думи се 

усъмнила. Тя взела плод, опитала го 

и на мъжа си дала, и той ял. 
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Андрей плеснал с ръце. 

— Ето защо всички умират! — възкликнал той. 

Вартоломей не обърнал внимание на неговото 

възклицание и продължил: 

— Ако след това Адам беше ял от плода на дървото 

на живота, то нещата биха били непоправими. Утре ще 

ви обясня защо Бог изгонил хората от рая, където е 

растяло дървото на живота и заключил вратите, така че 

никой никога да не влезе там. 

— Лекцията завърши — обявил той и всички се 

разотишли. 

Андрей нямал търпение да дочака следващия ден, 

за да чуе продължението. Той бил разсеян, замислен и 

сериозен по време на урока. Родителите му недоумя

вали, какво се е случило с него и даже се тревожели да 

не би да се е разболял. 



IІІ 
Отново се била събрала групата слушатели. 

Вартоломей започнал да говори: 

— Бог много обичал хората. Било Му мъчно, че те 

се подчинили на дявола, станали негови пленници и 

трябвало да умрат. И понеже духът в тях е вечен, макар 

тялото и да умира, то душата остава да живее. Но понеже 

душата е пленница на врага на човешкото спасение — 

дявола, то той ще я вземе при себе си, далеко от Бога. И 

душата ще трябва много да страда, и вечно да се мъчи. 

Станало Му мъчно на Бог за хората! Та нали Той ги създал 

за вечно щастие, за вечен живот, и изведнъж трябвало 

да погинат! Какво трябва да се направи, как да се поправи 

станалото, как да се върнат нещата назад? И решил Той 

да изпрати на земята Своя Син, Единствен и Възлюбен! 

Въпреки че Му било много мъчно, Той не Го пожалил. Така 

Му се искало да спаси хората, 

толкова ги обичал, че пожертвал 

Своя Син. Той решил: „Нека всички 

грехове на човеците да легнат 

върху плещите на Моя Син и Аз от 

Него ще изискам отговор за тях. 

Ще Го отдам откуп за хората. Той 

ще плати за пленниците, Той ще ги 
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откупи. Тогава дяволът няма да има право да ги държи 

като пленници. Всички ще бъдат свободни и като 

несъгрешили. Минали четири хиляди години и Бог не 

променил Своя план. И не разлюбил хората, макар че те 

много Го огорчавали. 

Много хора се народили, покрили цялата земя и 

всички те били пленници на дявола. Много хора знаели 

Божието обещание, чакали и се радвали. Накрая се явил 

Божият Син. Вие как мислите, в какъв вид се явил Той? 

Вие може би мислите, че Божият Син се явил в сияние, 

обкръжен от ангели или с войска, за да се сражава с 

врага? Не. Той се родил като обикновено малко момченце 

и при това в голяма бедност, даже спал на слама. И Той 

никога не бил богат. Когато пораснал, взел със Себе Си 

дванадесет ученика, прости, бедни хора. Неговото име е 

Иисус Христос! 

— Лекцията свърши — както обикновено обявил 

Вартоломей. 

През целия път Андрей по

втарял името: „Иисус Христос, 

Иисус Христос". Боял се да не го 

забрави. Той за пръв път в живота 

си чувал това име и бил много 

удивен, че Бог е толкова добър. 

Вместо страшно да се разсърди 
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на човека — го жалел, застъпвал се за него и по всякакъв 

начин се мъчел да го спаси. Удивително! Сърцето и умът 

на Андрей били пълни с нови впечатления и той не могъл 

да се сдържи да не сподели с някой това, което бил 

научил. Той казал на детегледачката: 

— Вече зная откъде всичко е произлязло, зная защо 

животните не са умни като хората, зная защо всички 

умират! 

— Откъде разбра всичко това, гълъбче, кой ти го 

разказа? — попитала детегледачката Теодосия. 

— Това не мога да ти кажа. Зная още, че Божият 

Син е взел върху Себе Си греховете на всички хора — 

след тези думи Андрей отново започнал да повтаря: 

„Иисус Христос, Иисус Христос". 

Детегледачката с удивление го гледала, незнаейки 

да се радва ли или да се ужасява, чувайки всичко това. 

— А ти, каза ли на баща си 

това, което знаеш? — накрая по

питала тя. 

— Не, не съм говорил с не

го— отвърнал Андрей. 

— Да беше му казал — посъ

ветвала го детегледачката. 

— Може би ще му кажа... 

мисля, че ще му кажа — отговорил 

той. 
17 



Вечерта Андрей, седейки в гостната, си повтарял 

шепнешком: „Иисус Христос, Иисус Христос". 

Баща му го чул и попитал: 

— Какво си повтаряш? 

— Името на Божия Син - казал Андрей. 

— Кой ти го каза? — попитал бащата. 

— Не мога да ти кажа — отговорило момчето. 

— Настоявам, длъжен съм да зная! — строго казал 

бащата. 

— Ще ти кажа, но не сега, почакай малко — смело 

рекъл Андрей. 

— А защо не сега? Аз сега искам да знам! — казал 

бащата. 

— Това е тайна — загадъчно отговорило момчето. 

— А ако аз те накажа за тази тайна и те принудя да 

ми кажеш? Ще видиш ти една тайна! — сърдито казал 

баща му. 

— Дори да ме убиеш, сега не 

мога да ти кажа. След това ще ти 

разкажа, как съм разбрал това. 

Зная още, че Великият, Силният, 

Всемогъщият Дух се носел над 

водата и Той заповядал всичко да 

стане, както Той искал. Всичко 

станало както Той заповядал. Аз 
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зная откъде е тази разлика между животните и човека. 

Като помълчал малко, Андрей продължил: 

— Това е, защото Бог вдъхнал Своя Дух в човека. 

Докато момчето говорело, бащата развълнувано 

ходел из стаята, дърпал нервно мустаците си и хапел 

устни, като не знаел как да постъпи и затова решил да не 

прибързва. 

Когато децата си легнали да спят, Виктор Алек-

сандрович отишъл при жена си и я попитал: 

— Рая, откъде той знае всичко това, кой му го е 

казал? 

— Аз самата се учудвам и не мога да си представя, 

откъде знае тези неща — отговорила Раиса Ивановна. 

— Не мислиш ли, че детегледачката може да му е 

казала или някой от прислугата? - попитал пак Виктор 

Александрович. 

— Детегледачката не би 

казала, а прислугата нищо не 

знае. Ти нали го чу как говори? 

Все едно е бил на учител — 

рекла Раиса Ивановна. 

— Нима той се е срещал 

със свещеник? Да не е идвал тук 

свещеник? — предположил Вик

тор Александрович. 
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— Невъзможно е, църквата е на 7 километра от нас. 

А ако мислиш за учителя, него го няма тук, замина си за 

ваканцията — обяснила Раиса Ивановна. 

— Остава само едно, да е намерил някаква книжка. 

Вече се научи да чете и е трудно да го опазиш. Погледни, 

няма ли подобна книжка при вещите му — казал Виктор 

Александрович. 

— Може би е имало и нещо във вестниците — казала 

Раиса Ивановна. 

— Във всеки случай това е пренеприятна новина за 

мен — с въздишка рекъл бащата. — Целият ми план за 

възпитание е провален. Ужасно неприятно — вълнувал се 

той. Разбира се никаква книжка не се намерила. Тогава 

Виктор Александрович се опитал да разубеди сина си и 

да представи всичко като стара басня. Той започнал да 

му разказва митологията, мис

лейки с това да го отвлече от 

сегашните му силни впечатления. 

Говорел му, че хората вярвали 

преди, че митическите богове 

също са истина. С увеличаване на 

знанието всичко изоставили. Но 

на Андрей така му харесвало 

всичко, което говорел Варто-

ломей, а и някакъв вътрешен глас 
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му нашепвал: „Всичко това е правдиво, може да му се 

вярва." 

Един път момчето казало на детегледачката: 

— Вартоломей знае много повече от теб, детегле-

дачке, от мама, дори и от татко! 

— Кой Вартоломей? — удивено възкликнала тя. 

Мишо, при това издаване на Андрей, даже седнал, 

обгърнал с ръце коленете си, широко, почти до уши се 

усмихнал, като хитро гледал брат си, и мълчанието му 

красноречиво говорело: „Сам се издаде, Андрей!" Ан

дрей страшно се изплашил от това, което казал, пре

бледнял и мълчал с напрегнато лице. 

След малко се приближил до детегледачката, пре

гърнал я и попитал: 

— Детегледачке, обичаш ли ме? 

— Че кого да обичам, ако не 

теб? — попитала вместо отговор тя 

Момчето сложило ръка на 

устата й и казало: 

— Ако ме обичаш, миличка, 

то не казвай никому за Варто

ломей. 

— Но кой е той? — полушеп— 

нешком попитала Теодосия. 
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— Мълчи, никога не споменавай това име! Можеш 
ли да мълчиш? 

— Е, добре, добре, няма да кажа. И все пак искам 
да знам, кой е той? 

— После ще ти кажа, само мълчи, миличка, става 
ли? — добавил той. 

— Добре, добре - съгласила се тя. 

Времето минавало и познанията на Андрей се 

увеличавали. Виктор Александрович му забранил да го

вори в гостната за това, което знае. Тогава момчето 

разказвало на детегледачката в детската стая, която била 

до гостната. И бащата с досада чувал всичко. 

— Синът Божий имал Божествена любов към хората, 

милост и състрадание и Божествена всемогъща сила. И 

въпреки това Той бил смирен, тих и кротък. Колко добър 

бил Той! - с възторг разказвал 

Андрей. 

— Когато идвали при Него 

болни, Той ги съжалявал и със 

Своята всемогъща сила ги изце-

лявал. Помисли, детегледачке, 

дошъл при Него сляп и Иисус 

Христос му казал: „Прогледни!" И 

слепият прогледнал в миг! Чудно! 

Един болен лежал 38 години. 
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Иисус Христос дошъл до него и 

го излекувал. Веднъж на пътя 

срещ-нал погребение. Майка 

погреб-вала сина си и горчиво 

плачела. Ти сигурно си мислиш: 

„Какво може сега да се направи, 

когато вече е умрял?" А аз ще ти 

кажа. Иисус Христос заповядал на 

погребалното шествие да спре. 

Много Му било мъчно, че майката 

плачела и Той казал на починалия: 

„Стани!" И мъртвият оживял. Ето 

колко е Всемогъщ! Той и сега е такъв, не се е променил, 

не е станал по-слаб, Той има още по-голяма власт 

отпреди, защото победил дявола. Само, че не зная как 

е станало, как е победил? Когато узная, ще ти разкажа. 

Това е много, много интересно! Нали? - говорел 

Андрей. 



IV 
— Детегледачке, това никога не бях очаквал, уверен 

съм, че и ти не би допуснала това, което се е случило — 

следващия път разказвал Андрей. Представи си, когато 

Иисус бил съвсем млад, Го убили! Чуваш ли, дете

гледачке, убили Го! По много жесток начин Го убили: 

взели две дървета, заковали ги на кръст, положили Го на 

него, ръцете му разпънали по напречното дърво, а краката 

Му надолу и с чук заковали дланите Му с големи гвоздеи, 

също и краката! — Андрей разказвал това с пълни със 

сълзи очи и гласът му треперел. 

— Вдигнали кръста и го закопали в земята. Кръвта 

Му изтичала от раните. И така Той умрял. 

Момчето замълчало и няколко минути нищо не 

говорело. То плачело, плачела и 

Теодосия. 

- Мъчно ли ти е, че Той така 

страдал? 

— Много ми е мъчно! — хли

пайки отговорила детегледач

ката. 
— Ужасно мъчно! — говорел 

Андрей, притискайки с ръка сър

цето си. — Когато Той висял на 
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кръста, греховете на всички хора и твоите, и моите, и 

на Мишо, и мамините, и татковите, и дядовите, с една 

дума — на всички, на всички хора били върху Него. От 

тях и умрял. Той нямал Свои грехове. На дяволът много 

му се искало да Го вкара в грях и бил уверен, че ще 

успее да Го съблазни, както Адам и Ева. На Адам и Ева 

той показал само един плод и те не устояли, а на Иисус 

Христос показал целия свят, всички царства, цялата 

слава, всичко, което може да прелъсти човека. Но 

Христос не се поддал. Ето, какъв бил Той! Бил без 

никакви грехове. Затова трябвало да живее вечно. А Той 

приел върху Себе Си всички грехове на хората и за тези 

грехове Той умрял! Детегледачке, никакво сражение не 

е имало, а Той победил. С това именно и победил, че 

устоял, не се поддал на никакво изкушение. Дяволът 

напразно се мъчел да Го победи. 

Ето защо Той могъл да плати за 

чуждите грехове, защото нямал 

Свои. Ако Той имаше поне един грях, 

както Адам, то всичко би се прова

лило. Дяволът би Го победил... 

Свалили Го от кръста - про

дължил да разказва Андрей. - По

гребали Го в една пещера и при-

бутали на входа огромен камък. И 
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даже го запечатали с царски печат. Оставили войници 

на пост. Два дни всичко било спокойно. На третия ден 

станало земетресение. Камъкът се преобърнал, печатът 

се счупил, войниците също изпопадали. 

И знаеш ли защо? Иисус Христос отново оживял! 

И пак отишъл при Своите ученици. Всички Го видяли и 

говорили с Него. Той бил жив! Той и сега е жив! Той повече 

няма да умре! Той казал, че всички умрели също ще 

оживеят и тогава няма да има смърт! А дяволът ще бъде 

хвърлен в огъня. Това ще стане, когато Иисус Христос 

отново се върне от небето на земята. Учениците видяли 

как Той се възнася на небето. Колко прекрасно е това! 

Всички ще оживеят! И ние ще бъдем такива, Какъвто е 

Той! Това е прекрасно, че ние ще бъдем вечно живи. Аз 

страшно се радвам за това! И ти се радваш, нали? 

Учениците Му също били ра 

достни. Те започнали да раз 

казват на другите хора и заради 

това, което разказвали за Хрис

тос, били хвърлени в тъмница. А 

ти как мислиш? Те плакали ли са 

за това? Не. Те не плакали, а се 

радвали, че страдат за Иисус 

Христос, Когото така обичали. Аз 

също много, много обичам Гос-
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пода. По този начин лекциите една след друга били 

предавани на детегледачката. 

27 



Веднъж в Дементиеви обядвали гости 

— съседи земевладелци. На масата били 

Андрей и Мишо. Един от гостите разказвал 

за една стара дама, тяхна обща позната, 

за която лекарят казал, че тя ще ослепее 

и това е неизбежно. Всички присъстващи 

се отнесли с голямо съчувствие към 

казаното. Те много съжалявали за тази дама. 

Андрей не издържал и се обадил: 

— Ако тя се беше помолила на Иисус Христос, Той 

би й върнал зрението. 

Гостите се разсмяли, а бащата се изчервил. Било 

го срам и той много се разсърдил на Андрей. Без нищо 

да каже, станал от масата, мълчаливо хванал сина си за 

рамото и го извел в другата стая. 

— Колко пъти съм ти казвал - сърдито казал той — 

да не дърдориш глупости. Ти не само пред домашните 

не мълчиш, аз чувам как говориш на Теодосия всякакви 

глупости, но и пред чуждите ме излагаш - при тези думи 

Виктор Александрович отворил вратата на тъмната стая, 

в която проявявали снимките, бутнал Андрей вътре и го 

заключил. 
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Връщайки се при гостите, той казал: 

— За мое голямо съжаление Андрей трябва да е 

намерил отнякъде някаква книжка и я е прочел. И понеже 

е страшно впечатлителен, и лесно се увлича, той сега е 

всецяло погълнат от нея. Толкова неприятно, целият ми 

план за възпитание е провален — с огорчение казал 

Виктор Александрович. 

— Вие със строгост, заплахи и забрани ще направите 

от него мъченик и няма въобще да го разубедите. Най-

добре е да се отнесете към неговото увлечение с 

равнодушие и повярвайте, той 

скоро сам ще се откаже. Нещо 

ново ще замени това му увлечение 

и след това сам ще се смее на себе 

си. 

Такива разговори се водели 

на масата по повод изгонването на 

момчето. 

— Нима ще го оставиш без 

обяд? - попитала Раиса Ивановна. 

— Той може след това да се 

нахрани в детската стая — отго

ворил бащата. 

След обяда, когато гостите 

се преместили в хола, Виктор 

29 



Александрович пуснал Андрей и му казал: 

— Иди при Теодосия, тя ще ти даде да ядеш. 

Андрей се втурнал в детската стая с радостен вик: 

— Детегледачке, заради Иисус Христос седях в 

тъмница! 

— Ето, виждате ли, колко скоро думите ми се 

оправдаха— възкликнал някой от гостите, чувайки думите 

на Андрей. 

Деян. 12 :1-7 
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Скоро на Виктор Александрович му се 

наложило да пътува по работа в чужбина. 

Той се приготвил, взел си сбогом и 

заминал. Раиса Ивановна знаела колко 

време е необходимо, за да пристигне до 

пристанището и че преди да отплува 

параходът, мъжът й ще й изпрати теле

грама. Не за първи път той пътувал и тя спокойно чакала. 

Действително, както винаги, телеграмата дошла 

навреме. В нея той съобщавал, че благополучно е 

пристигнал и пише телеграмата от парахода: „След пет 

минути ние ще отплуваме." 

В тази нощ задухал силен вятър. В градината 

дърветата шумели страшно, даже клони се чупели. Раиса 

Ивановна не могла да заспи. Тя силно се притеснявала, 

че мъжът й е изложен на вълнението и навярно страда 

от морска болест. На сутринта вятърът не утихнал, а 

даже се усилил. Когато получила вестниците, прочела 

в новините, че вчерашната буря нанесла много щети: 

отнесла покриви на къщи, в градините и горичките 
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изпочупила много дървета, а рибарските хижи били 

отнесени в морето. 

Прочитайки тези известия, Раиса Ивановна се 

разтревожила още повече. Вечерта, седейки в гостната, 

тя се разплакала. Когато Андрей дошъл да се прости с 

майка си преди лягане, като видял сълзите в очите й, 

попитал: 

— Мамо, какво ти е, защо плачеш? 

В това време в градината бушувала страшна буря. 

— Чуваш ли, Андрей, колко е страшен вятърът? Баща 

ти сега е в морето. Страхувам се да не се случи нещо с 

него!— и отново заплакала. 

Андрей минал зад нея, прегърнал я и започнал да я 

целува по бузите, ушите, шията, като не знаел как да я 

утеши. Но изведнъж той, като че ли нещо си спомнил, бързо се отдръпнал от масата и заста

вайки на колене до краката на майка си, 

започнал да се моли на глас: „Господи Боже, 

Силен и Всемогъщ! Ти можеш да спреш 

бурята. Ти можеш да направиш всичко, как-



вото пожелаеш. Запази татко, за да не се случи нищо с 

него!" Андрей заплакал, изричайки тези думи и през 

риданията повтарял: „Господи, запази татко! Заради 

Иисуса Христа. Амин." 

Когато свършил, Раиса Ивановна също казала: „Гос

поди, запази Виктор!" 

— Не плачи, мамо, ние се помолихме и сега Господ 

ще запази татко. Той е добър и може всичко — казал 

Андрей — и като целунал майка си, отишъл да си легне. 

Раиса Ивановна пак не спала почти цялата нощ. 

При всеки порив на вятъра тя потрепервала и с тревога 

се вглеждала в тъмнината навън. 

На сутринта бурята утихнала. Когато донесли 

вестниците, Раиса Ивановна побързала да прегледа 

новините, в които пишело, какви 

поражения е нанесла бурята през тези 

дни, колко щети е причинила в 

морето. Такава буря не се помнела — 

колко разбити кораби! Във вестника 

пишело: „Пътнически параход P., ид

ващ от Ш., е потънал. От пътниците 

почти никой не се е спасил." 

Раиса Ивановна изпуснала вест

ника и горчиво заридала. 

Андрей, който бил наблизо, при-

тичал: 



— Мамо, мамо, какво се е случило? 

— Чети — едва могла да каже през сълзи тя, 

подавайки му вестника. 

Той взел вестника и тихо, внимателно и сериозно 

прочел на глас: „Пътнически параход P., идващ от Ш., е 

потънал. От пътниците почти никой не се е спасил." Той 

пак и пак го препрочитал. 

— Мамо, тук е казано: почти никой не се е спасил. 

Значи някой се е спасил. Това е татко, татко е. Ние се 

помолихме и Бог го е запазил. 

— Ех, Андрей, който се дави, за сламка се хваща, 

така и ние с тебе — казала Раиса Ивановна и се затворила 

в спалнята си. 

Тя не дошла за обяд и никого не 

пускала при себе си. 

Късно вечерта й донесли телегра

ма. С тревога и нетърпение тя я отво

рила. В нея пишело: 

„Параходът Р. потъна, аз съм жив, 

чакай писмо. 

Виктор." 

— Ах! — радостно възкликнала тя и 

побягнала към детегледачката. 

— Теодосия, Виктор е жив! — викала 

тя и размахвала телеграмата. След 



това се втурнала при Андрей в детската. Той спял в 

креватчето си. На нея й станало жал да го събуди. Но от 

радост не могла да се сдържи да не го целуне и това го 

събудило. Когато видяла, че си отворил очичките, казала: 

— Андрей миличък, татко е жив! Има телеграма от 

него! 

— Така си и знаех. Бог е добър и силен. Той ни обича! 

Очичките му се премрежили и момчето пак заспало. 

С огромно нетърпение в дома на Дементиеви се 

чакала пощата, а тя не пристигала всеки ден. Накрая 

дошъл пощальонът и донесъл писмо от чужбина. 

Зарадваната Раиса Ивановна прочела следното: 

„Скъпа моя Рая! 

Разбира се, ти вече знаеш от 

вестниците за нещастната участ на 

нашия параход Р. и вероятно, бед

ничката ми, си страдала от това, че 

може би аз съм загинал, както 

останалите. Аз се спасих по чудо! 

Онази нощ беше ужасна! Не говоря 

за това, че всички пътници бяха болни 

и неимоверно страдаха от морската 

болест, но всичко около нас навяваше 

ужас. Тъмнината в морето беше 

непрогледна, грохотът на вълните 
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оглушителен, морето буквално стенеше! Параходът 

страшно скърцаше, подхвърлян на всички страни от 

вълните. Да, трябва да се признае, че той не беше никак 

надежден, със стара конструкция. Да се стои на палубата 

беше невъзможно. Вълните я заливаха цялата и силният 

вятър ни събаряше. Беше нещо неописуемо, свирепо и 

устрашаващо. Изведнъж страшен удар и ... представи си, 

каква паника настана, когато в каютата се появи капитанът 

блед като мъртвец, със страшно отчаяние и скръб на 

лицето и ни обясни, че в парахода има теч, пробойната с 

всяка минута се увеличава и той бързо се пълни с вода. 

— Корабът ще потъне, и то съвсем скоро — прибави 

той. Спасявайте се кой както може, с нищо не мога да ви 

помогна— завърши капитанът, заплака като дете и излезе. 

Ние като се блъскахме един друг, побягнахме на 
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палубата. Вълните за миг ни повалиха. Нямах нито 

възможност, нито време да гледам какво става с другите. 

Видях само, че параходът бързо се пълни с вода и че 

потъването му е неизбежно. Аз се хвърлих във водата. 

Знаеш, че съм добър плувец. Но какво означава моето 

умение насред морето при такива вълни? Можех само да 

забавя гибелта си и нищо повече. До мен плуваше един 

датчанин. Той се добра до една обърната лодка. Успя да 

я преобърне и да се прехвърли в нея. Последвах примера 

му, но съзнавах, че лодка без весла в такова време няма 

да ни помогне много. Ние очаквахме всяка минута тя да 

се преобърне отново, да се удари в нещо, да се разтроши 

или да се напълни с вода и да потъне. 

Нямаше с какво да я изчерпваме. Аз 

започнах мислено да се прощавам с 

вас, скъпи мои. Видях тебе Рая, Андрей 

и Мишо в нашия уютен, светъл хол. 

Живо си представих Андрей с вдъх

новено лице и протегната ръка да 

говори: „И над водата се носеше 

Великият, Силен и Всемогъщ Дух и 

каквото Той повеляваше, това и 

ставаше." 

И знаеш ли, Рая, изведнъж си 

помислих, ами ако това е истина? Ако 
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Той сега се носи над тази вода, в която аз погивам! 

Тогава възкликнах: „Ако Ти, действително съществуваш 

и си Всемогъщ, то направи невъзможното, спаси ни!" 

Минаха няколко минути и изведнъж ни освети силна 

светлина. Това беше прожектор на огромен плавателен 

съд, минаващ покрай нас. От кораба бяха видели 

останките на нашия параход и осветявайки морето с 

прожектор, търсеха има ли корабокрушенци, за да ги 

спасят. Корабът забави ход, веднага спуснаха лодка във 

водата. В нея бързо скочиха двама матроси, грабнаха 

веслата и с опасност за живота се отправиха към нас. 

Когато ни достигнаха, те ни прибраха в своята лодка, а 

нашата лодчица отблъснаха с думите: „Нека да послужи 

и на някого другиго." Борейки се с вълните и вятъра, 

ние се добрахме до кораба, където ни издърпаха на 

палубата. Не можеш да си представиш моето блажено 

състояние, когато се почувствах в безопасност, когато 

свалиха от мен мокрите дрехи, облякоха ме в сухи, 

сложиха ме да легна в постелята и ме стоплиха с горещ 

чай! Целият ми багаж потъна. Остана само това, което 

беше на мен и единствено паспортът, който беше в 

джоба на сакото ми. Да, аз загубих всичко: и пари, и 

вещи, но не съжалявам, защото придобих несравнимо 

повече! Узнах, че има Бог Всемогъщ и Силен, Който 

много ни обича — кажи това на Андрей. 
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Аз достигнах до Ш. и сега се намирам в хотел М. 

Изпрати ми пари, за да мога да се облека и отида до 

мястото, за което бях тръгнал, а после веднага се връщам 

при вас. Ние заедно ще благодарим и прославим Бога, 

Който ме спаси и ме изведе от тъмнината на неверието. 

Твой Виктор." 
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