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„Благодаря на всички хора, с които ме срещна Живота, 
защото всеки от тях по уникален и неповторим начин 
ми показа пътя към Любовта! Благодарен съм, че ми 
помогнаха да разбера и да осъзная, че думите Бог, 
Любов и Живот имат еднакъв смисъл и описват едно 
и също Нещо. Нещото, което е винаги в нас, а трудно 
го усещаме и намираме.” 

Валентин Начев 
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ПРИТЧА ЗА 

ИСТИНСКАТА ЦЕНА
•••

В малко градче живеела една над осем- 
десетгодишна дама, но въпреки на-

предналата си възраст тя била все още 
много жизнена и енергична. Сама се спра-
вяла с всичко в живота и винаги с усмивка 
посрещала всички предизвикателства на 
съдбата. Нямало нито един ден, в който да 
не благодари на Бог, че £ дава здраве и сили 
защото вече си нямала никакви други род-
нини, освен единствената £ внучка, която 
живеела далеч от нея в голям и многолюден 
град. Младата жена била успешна и богата 
бизнес дама, но също като баба си живеела 



8

сама, само че в обширен и скъпо обзаведен 
апартамент. Тя често канела своята баба 
да се премести и да живее в нейното жили-
ще, но бабата отказвала да отиде дори на 
гости, па макар и само за няколко дни. Ми-
нало известно време и един ден възрастна-
та дама се замислила, че може скоро здра-
вият £ разум или физическите £ сили да я 
напуснат и се решила да се премести при 
единствената си внучка в големия град. 
Обадила £ се и още на следващия ден люби-
мата £ внучка пристигнала с луксозната си 
кола, за да я вземе.

Когато пристигнали, бабата веднага се 
разходила из огромното жилище и била въз-
хитена от прекрасния дом на своята внуч-
ка. Много се зарадвала на нейното матери-
ално благополучие. След това се настанила 
в една от уютните и просторни стаи, пос- 
ле дълго си приказвали, но по някое време ре-
шили, че ще е добре да си лягат защото хем 
били уморени от дългото пътуване, хем 
внучката трябвало да става рано за изпъл-
нението на неотложните си бизнес дела. 
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На сутринта двете жени се разбрали, че 
освен с приготвянето на някоя от вкусните 
си гозби, бабата няма да се занимава с ни-
каква друга домакинска работа и младата 
бизнес дама излязла, но когато се прибрала 
заварила баба си да чисти и шета из целия 
апартамент.

- Бабо! Какво се разбрахме? – викнала 
гневно внучката. – Ще подреждаш само в 
твоята стая. Няма да чистиш и да пипаш 
мебелите и предметите в другите стаи 
на апартамента. Знаеш ли, колко е скъпа и 
ценна тази ваза, дето я държиш в момен-
та? Това е китайски порцелан! – продължи-
ла да нарежда ядосаната бизнесдама и ряз-
ко издърпала красивата ваза от ръцете на 
баба си, но ценният предмет се изплъзнал 
от нейните ръце и с трясък се разбил в пода 
пред нея.

- Ужас! – изкрещяла младата жена, хва-
нала се за главата и с обезумял поглед се 
обърнала отново към своята баба. – Бабо! 
Счупи се! Толкова е скъпа, че …

- Успокой се, дъще! – прегърнала я баба-
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та. – Разбери, че никога не си заслужа-
ва, така да страдаш за нито една вещ, 
каквато и да е тя!

- Бабо!.. Знаеш ли, каква £ е цената? Само 
ако ти кажа колко струва и на теб ще ти 
прилошее. – тъжно въздъхнала сломената 
бизнесдама.

- Да! Виждам, че е прекалено скъпа тази 
ваза и ти дъще в момента плащаш истин-
ската цена за нея. – спокойно, но с много се-
риозен тон и голяма загриженост £ отгово-
рила старата дама. – Прекалено висока 
е тази цена! Даже и за всичките земни 
богатства и ценности събрани на куп, 
пак ще е прекалено висока! Хората чес-
то се заблуждават, че за всичко в жи-
вота си плащат с пари или време, но 
истинската цена обикновено е много, 
много по-различна и много по-висока! 
Милото ми момиче! Усмихни се и знай, че 
ако и аз винаги плащах такава цена за всич-
ките загуби и счупени вещи в моя живот, 
отдавна щях да съм напуснала този свят! – 
добавила мъдрата баба и на лицето £ грей-
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нала една чаровна и заразителна усмивка, 
която се отразила в лицето на младата 
жена и върнала нормалното му човешко из-
ражение.

Живеем в потребителско общество, 
в което почти всеки се стреми да има 
много неща и повече от другите!  Днеш-
ният човек сякаш е на някакво неосъз-
нато състезание по трупане на земни 
придобивки и въобще не се замисля, 
че постоянно жертва психическото и 
физическото си здраве заради някак-
ви вещи или звания и титли, с които в 
един момент винаги се разделя.  

„Каква полза за човека, ако спечели 
целия свят, но изгуби душата си?“  

Матей 16:26
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ПРИТЧА ЗА 

СЧУПЕНОТО ОГЛЕДАЛО
•••

В една неделна сутрин, когато дядото 
подреждаше дървата в камината 

преди да я запали, до него се приближи мал-
кият му внук със счупена играчка в ръце.

- Дядо, виж! Счупи се! – промълви тъжно 
момчето и показа на дядо си двете части на 
счупения пластмасов меч. – Можеш ли, да 
ми направиш сега един нов меч от дърво? – 
попита нетърпеливият малчуган и посочи 
с пръст към по-тъничките дръвца, които 
служеха за разпалване на камината.

- Разбира се, че мога, сине! – усмихна се 
дядо му и веднага се захвана с тази работа. 
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Избра най-подходящото дърво, взе един ос-
тър нож и след малко новият меч бе готов.

- Ихаа!.. – извика доволно момчето. Граб-
на здравия дървен меч и започна отново да 
тича и да се сражава с въображаемите си 
противници.

Старият мъж продължи да се занима-
ва с камината, но след минута се чу силен 
трясък откъм коридора и той скочи като 
ужилен. Завари малкия си внук да стои не-
вредим, но много уплашен пред десетките 
парчета от счупеното огледало.

- Спокойно, синко! Не се тревожи! – наведе 
се и го прегърна дядото. – Дядо ще купи ново 
огледало! Важното е, че ти не си се наранил! 
Ти да си ми жив и здрав, а огледала колкото 
щеш! – продължи да му говори с окуражаващ 
глас старецът и го целуна нежно по главич-
ката! 

- Н... но мама ми е казала много да внима-
вам с огледалото! К... казала ми е, че счупе-
ното огледало носи нещастие. – заеквайки 
проговори уплашеното момче.

- Глупости! – отсече категорично дядо-
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то. – Всяко събитие в живота ни носи 
някакво знание или нов опит за нас! 
Нищо не е случайно и това счупено огледа-
ло сигурно иска да ни покаже нещо. Ами да, 
защото точно това е отговорът на въпро-
са, който ми зададе вчера и аз се затрудних 
да ти дам подходящото обяснение. Нали ме 
попита, как е възможно Бог да е навсякъде 
и във всеки човек? Преди малко имаше само 
едно голямо огледало и твоят образ беше в 
него. Сега това огледало е разделено на де-
сетки различни по размер огледала, но ти 
отново ще откриеш своя образ във всяко 
едно от тях. – Възрастният мъж взе после-
дователно няколко от парчета на счупено-
то огледало и накара момчето да се огледа 
в тях. 

- Да! Виждам се във всяко отделно парче.
- Ако подредим всички счупени части 

като пъзел, отново ще се получи голямото 
огледало и ти пак ще се видиш в него. Подоб-
но на твоя образ и Бог е както в необятния 
космос, така и в най-малката частица от 
него. 
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- Разбра ли ме? 
- Да, дядо! Разбрах!
- Радвам се, че си ме разбрал, синко! Това 

счупено огледало е важен урок и за мен. За-
помни, че всеки човек се учи докато е 
жив! В живота ти ще се случват много 
и най-различни неща, но каквото и да 
ти се случи ти винаги търси поуката. 
Винаги си задавай въпроса: „Какво иска 
да ми покаже, или на какво иска да ме 
научи това събитие“? Най-ценното 
нещо в живота ни не е материалното 
богатство, а нашата способност да 
откриваме положителната страна на 
всяко нещо в живота си!


