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“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, 

който вярва в Него, но да има вечен живот:” 
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Бях на седем години,когато мама реши да обуздае буйния ми нрав.Затова ме записа на 

Неделно училище.Цупех се и роптаех,че в почивния ми ден трябваше да се възпитавам 
в християнски ценности и норми.Баща ми нямаше нищо напротив.Радваше се ,че ще 

има спокойствие вкъщи, макар и за малко. 
 Така прекрачих прага на Неделното училище с бунт в сърцето си .Изпитвах гняв и 
омраза към родителите си.Смятах,че изобщо не ме обичат.Вместо да ме оставят вкъщи 

пред компютъра,те решиха да ме превъзпитават в някакво си училище ,без дори да ме 
попитат за  мнението ми.Предупредиха ме, че трябва да съм послушен и мирен,затова 

седнах на една пейка и потънах в собствените си разсъждения.С периферното си зрение 
зърнах набързо обстановката и видях момичета и момчета на моята възраст.Понеже се 
сърдех на целия свят и най-вече на себе си, реших,че няма да се сприятелявам с никого, 

за да не се въвличам в пакости.Така седях кротко и се заслушах в това, което се 
говореше.Не разбирах нищо.Всичко ми беше толкова чуждо и далечно, но успях да 

запомня само едно изречение и то беше: “Бог е любов”.   
 Мама ме чакаше отвън усмихната и доволна, а аз, за разлика от нея, бях толкова 
объркан.През цялото време, докато пътувахме към вкъщи ,я разпитвах кой е Бог и 

какво значи, че Той е любов?Тя, вместо да се впусне в подробни обяснения, лаконично 
ми отговори, че сам ще намеря отговора на въпросите си.Макар да не го осъзнаваше, 

беше права. 
 С течение на времето, малко по-малко, разбирах кой е Бог и защо е любов.От детската 
Библия, която ми подари, научих, че Той е творецът на всемира.Създателят на всичко 

видимо и невидимо на Земята, началото и краят,алфа и омега.Направил ни е по-свой  
образ и подобие.Бог е велик, всемогъщ, всесилен, всезнаещ, всеможещ, вседостатъчен, 

но най-вече Любов.Именно поради голямата си вечна любов,Бог пожертва своя син 
Иисус Христос за спасението на човечеството.Кой родител  би дал сина си, да умре без 
грях и без вина за другите?Никой! 

 И така годините минаваха.Аз израствах в мъдрост и знание както в светските науки, 
така и в познаването на Бог.Малко по-малко бунтарският ми нрав се замести с кротост 

и покорство.Постепенно се запознах с децата от Неделното училище.Сприятелих се с 
едно от тях.Казваше се Ангел.Беше с една година по-голям от мен и живееше в дома за 
изоставени деца, намиращ се близо до църквата.Всяка неделя заставаше на входа и 

просеше милостиня.Хората от време на време му хвърляха по някоя стотинка.Един ден 
го взех с мен в училището и така започна нашето приятелство.Чудех се как това момче 

беше винаги усмихнато.Не можех да проумея защо, след като Бог е любов и обича 
всички хора, е позволил Ангел да бъде изоставен.Не можеше ли светът да съществува 



без болка и страдание,всички да са щастливи?Тогава все още детското ми сърце не 

разбираше същността на Божествената любов-агапе любов.Сега, пораснал на години, 
мога да ви уверя в истинността на същата тази любов, която не е егоистична и 

себелюбива.Тя никога не отпада,  по-голяма е от всяка нужда на сърцето и по-дълбока 
от океана.Божията любов е изляна в сърцата ни и означава: безусловна любов , вечно 
посвещение  и грижа към необичащия, незаслужилия, неотговарящия. Всичко, което 

сме, което имаме и притежаваме, ни е дадено от Господ по благодат и 
милост.Домът,семейството ,децата,приятелите са дар от Него. 

 Ангел беше щастлив по свой начин неразбираемо за мен.Не познаваше майчина 
ласка,бащина обич,уюта и комфорта на дома,без претенции към храна и 
облекло.Но,Бог не беше го забравил!Вложил бе любов в сърцата на едно бездетно 

семейство, което го осинови.Дадоха му името си и цялата си обич, която бе изляна в 
сърцата им.Така Господ показа любовта си към него. 

 През годините често чувах хората да обвиняват и упрекват Бог за неволите и неудачите 
си.Задаваха въпроса “Защо” има болка,омраза ,но никога не попитаха себе си “Защо 
направих това”.По-лесно им беше да прехвърлят вината на друг, отколкото да приемат 

грешките си.Да, Всемогъщия Бог можеше да ни създаде така,че никога да не 
страдаме.Но Той ни даде свободна воля.Сами да вземаме решенията си , правилни или 

неправилни, и да носим последствията от грешките си.Понякога в живота ни идва 
болка, за да ни покаже нещо.Няма как да се научим на прошка,ако никога не сме били 
наранявани.Няма как да се научим на любов,ако човекът, когото сме обичали, не ни е 

правил зло.Тогава в тези моменти издигаме погледа си към небесата, откъдето иде 
помощта ни. Господ, който е направил Небето и Земята, поглежда благосклонно към 

нас и като добър, любящ баща избърсва всяка наша сълза, превързва всяка наша рана и 
ни дарява с радостта  си.Ето това е Божията агапе любов, вечната и непроменяема, 
изляна в сърцата ни.Ако никога не си я изпитвал,значи твоето сърце е заключено за 

нея.Отвори го, който и да си ти, и ще видиш  как Бог изпълва сърцето ти.Тогава ще 
можещ да даваш и да получаваш в двойна мяра, да обичаш ближния си като себе си. 
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