
Дар от Бога 

 

Студът се прокрадваше по дългия коридор, осветен единствено от бялата 

флуоресцентна светлина. Отвъд стените на сградата един момък се бе облегнал на 

стената и декемврийският мраз хапеше кожата му, но въпреки това по челото му се 

стичаше пот. Той нервно човъркаше плата от вътрешната страна на джоба си, а в 

пръстите му тайно се криеше малко дървено кръстче, което някога някой скришом му 

бе дал. Така и не разбра кой е този човек, но кръстчето му вдъхваше силна надежда, 

макар и да не я разбираше.  

Момъкът бе живял бедно и в постоянна оскъдица. Бе най-младият син в 

многодетно семейство, обитаващо малка схлупена къща, която всеки поглежда 

пренебрежително или със съжаление.  Той винаги я е мразел. Бе като затвор за 

необуздания му дух, стремящ се към нещо по-възвишено. Често му се бе искало да 

избяга, но не можеше да го стори. От страх може би. Или от жал към семейството. Едва 

след като и двамата му родители починаха, а всичките му братя и сестри се ожениха 

или отидоха да учат, осъзна, че нищо вече не го задържаше там. Завърши училище, 

събра багажа си и замина.  

Когато пристигна в столицата, отседна при сестра си. Тя бе само с три години 

по-голяма от него и го бе подкрепяла най-много от всички. Живееше близо до центъра, 

на тавана на стара двуетажна сграда. Малко след като се нанесе при нея, момъкът се 

хвана на работа в завод за консервирана храна и печелеше пари, колкото да плаща за 

апартамента и храната си.  

Минаха две години и момчето си намери любима. Ожени се за нея. Продаде 

старата кола на баща си и със спестяванията, които бяха събрали, двамата си купиха на 

изплащане малък апартамент в една от многото наскоро построени сиви панелни 

постройки в отдалечен квартал на града. Няколко месеца по-късно момичето 

забременя. Докторите им бяха съобщили, че детето ще се роди около двадесет дни след 

Нова година. 

 Дошъл бе декември и младата съпружеска двойка скришом у дома се 

приготвяше за Бъдни вечер. Подредиха празнична трапеза според традициите, 

завещани от бабите и дядовците им, с народните български ястия. Но така и не опитаха 

от тях. Околополдните води на момичето неочаквано изтекоха и се наложи бързо да 

тръгнат към болницата. Улиците бяха празни и тъмни. През повечето прозорци се 

процеждаше светлина, но толкова лека, че да не е очевидно, че хората в този дом са се 

събрали около масата и очакват Рождество. Лекарите в спешното отделение приеха 

младата жена, а момъкът остана отвън. Стисна здраво дървеното кръстче и започна да 

се моли. Не знаеше какво трябва да каже, никога не го бе правил. Но ето, че сякаш 

някой друг диктуваше думите. Те се изливаха от сърцето му с необуздана сила. 



 Не разбра колко време бе прекарал в молитва, когато чу, че някой го вика. 

Обърна глава и видя мъж, облечен в бяла престилка, който му направи знак да го 

последва. Тръгна след него. Вътре в сградата студът бе по-лек, но все така хапещ. 

Минаха през няколко коридора, осветени от слаба мигаща светлина. Бе абсолютна 

тишина и шум идваше единствено от стъпките им. Тази тишина свиваше сърцето му. 

Къде е бебешкият плач? Човекът с бялата престилка спря пред една врата и я отвори. 

Вътре съпругата на момъка лежеше цялата в пот и дишаше тежко. Младежът се огледа, 

но не видя никого другиго. Къде бе детето му? Обърна питащ поглед към мъжа, а той 

го гледаше жално.  В този момент гняв нахлу в сърцето на младия баща. Разкрещя се и 

поиска да го заведат при новороденото. Човекът с бялата престилка се поколеба, но се 

обърна и тръгна надолу по коридора, следван от разярения младеж. Докато вървяха, 

малко по малко яростта започна да отстъпва пред една дълбока тъга, която се 

разпространяваше във всяка частичка от душата на момъка.  

След два завоя по дългите коридори се озоваха в операционната, в която 

малкото тяло на детето лежеше безжизнено на масата, а докторите се бяха разпръснали 

из стаята, отказали се от невъзможното. Младият баща не искаше да приеме страшната 

истина. Бе готов да даде живота си за своята рожба. Тъгата напълно надви яростта и 

сълзи започнаха да се стичат от очите му. Приближи се до детето и го обви с любещите 

си ръце. Допря го до сърцето си. Дървеният кръст все още бе в ръката му. Той го 

доближи до малкото сърчице на бебето и отново започна да се моли. Този път на глас. 

Викаше към Бог. Обещаваше Му да Му отдаде напълно живота си, ако спаси детето и 

че ще свидетелства за Него винаги и навсякъде. 

 Докато момчето стоеше в средата на стаята и горещо се молеше, докторите бяха 

напълно застинали по местата си. Очите им се наливаха със сълзи. Всички те безмълвно 

страдаха за него и за погубеното му щастие.  

Младежът замлъкна и прегърна детето още по-силно. В този миг на пълна 

тишина часовникът удари 12 часа. И изведнъж бебешки плач изпълни стаята. Тялото на 

бебето се размърда в ръцете на бащата, който отвори очи и погледна сина си.  Стоеше 

неподвижно, но широка усмивка озари лицето му. Нямаше вече тъга, нямаше болка, 

нямаше ярост. Любовта бе изтръгнала всички тях от сърцето му. Бог намери нов дом за 

любовта Си. Докторите, напълно зашеметени, се впуснаха да прегледат детето. То 

изглеждаше съвсем жизнено – нещо непонятно предвид диагнозата му отпреди малко. 

 Една от медицинските сестри се приближи тихо към бащата, докосна го по 

рамото и кротко го попита какво име ще даде на бебето. В този миг той силно стисна 

малкото дървено кръстче в дланта си, затвори за миг очи, а после се усмихна и с 

треперещ глас каза:”Името му е Теодор, сиреч, дар от Бога”. 
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