
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ОТ МЮСЮЛМАНИН КЪМ ХРИСТИЯНИН 

Българската история на това служение отново започва в Нигерия... 

Един ден двама приятели играят драфт (игра върху шахматна дъска) в двора на 

къщата на едно от момчетата. По улицата минават момче и момиче, които се 

приближават към тях и им говорят за Исус. Първоначално момчетата само се смеят 

(защото са мюсюлмани и за тях е много несериозно някой да твърди, че Бог има Син). 

Но в последствие ги изслушват и накрая, при призива да се молят за покаяние – едното 

момче, Суле (галено от Сюлейман, името на Соломон в корана) даже се съгласява да се 

моли. От дистанцията на времето той заявява: „Тогава не съм бил на себе си...“ 

Скоро след това християните го посещават в дома му и го канят на църква. Не след 

дълго той става редовен посетител на църквата, но семейството му още не знае нищо. 

Когато отива на църква, всички мислят, че отива на кино с приятели. 

В училището му се носи от уста на уста слухът, че Суле е приел Исус Христос, защото 

винаги е чудо, когато мюсюлманин приеме Исус за свой Спасител. Една от учителките му 

е жена на пастора на църква „Библейски живот и святост“. Покрай нея той посещава 

от време на време и техните богослужения. Един ден чува пастора да чете от Божието 

Слово думите на Исус: „... ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в 

тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде 

в славата на Отца Си със светите ангели“ (Марк 8:38). И тези думи го жегват. Говори 

с пастора, че семейството му още не знае за новата му вяра и пасторът го насърчава да 

не се срамува от името на Исус и да сподели с тях, та дано и те да се спасят. Реакцията 

на баща му обаче е: „Няма да ти давам джобни, ако всяка сутрин не влизаш да се 

кланяш на Аллах в джамията.“...  

И тук Суле е притиснат до стената. Той е на 17 години. Предстои му завършване на 

гимназията, кандидатстване в университет, а за всичко това трябва пари... В Нигерия 
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всичко се плаща. Нямаш ли пари – нямаш образование, нямаш ли образование – нямаш 

бъдеще... При едно от посещенията си в първата си църква, която му благовества за 

спасението по благодат чрез вяра в Исус, той споделя с пастора си решението на баща 

си. И пасторът му дава следния съвет: „Вярата е в сърцето. Щом баща ти иска да се 

кланяш в джамията – иди, Бог вижда сърцето ти. Когато се кланяш, ще шептиш – 

слава на тебе Отче, благодаря ти за Исус, Твоят Единороден Син...“. Но на младия 

Суле, това му се сторило погрешно. Все едно да лъже... 

Съветът на другия пастор бил съвършено различен. Пасторът му дал да чете книги за 

християните, които живеят и страдат в комунистическите държави. Опитал се да му 

покаже, че винаги има цена, която трябва да се плати, за да останеш верен на Бога. Но 

също така и че Бог дава сила, за да преминеш всяко изпитание. Суле не бил прочел още 

цялата Библия, но в сърцето си знаел, че този пастор е прав. Той му дал думи на живот, 

думи, които го освобождавали от страховете му и го приближавали към Бога... 

 Все още Суле живеел в бащиния си дом, дори и след като скъсал всички амулети над 

входната им врата, които, според думите на баща му, „защитавали“ от зли духове 

семейството. Но един ден чашата преляла. Като започнала  ваканцията, баща му му 

намерил работа в един голям магазин. Извикал го и му казал, че му е уредил среща с 

шефа в 10:00 сутринта в неделя, за да го види и, евентуално, да започне работа от 

понеделник. Но Суле казал, че в 10:00 е на църква и чак след църква може да отиде да 

се види с човека. Баща му много се ядосал и му поставил ултиматум: „Ако не отидеш в 

10:00 часа да се видиш с човека – събери си багажа и иди в твоята църква да те 

хранят.“...   

Това бил последният ден на Суле в бащиния му дом. Неговата учителка и пастора го 

прибрали и той заживял с тяхното семейство. Между другото пасторът го попитал как му 

е племенното име (нигерийците винаги си имат и някакво име на племенния си език). 

Защото това „Суле“ било мюсюлманско име. Тогава братът казал, че, понеже е близнак, 

му викат и Тайо, което на юруба значи „първи близнак“. И това име му останало: брат 

Тайо, Тайо Бусари. 

 

 

ПРИЗИВ ОТ ГОРЕ 

След много перипетии брат Тайо влязъл в университета в Ифе. Но Бог му говорил 

повече от това. Той му казал, че ще замине да учи в чужбина и да Му служи там. Брат 

Тайо казвал това на колегите си и те само се подсмивали, защото виждали как живее от 

ден на ден. Често нямал какво да яде, но... имал Божието слово... 

Един ден, след ранната утринна молитва, той почувствал непреодолимо желание да 

слезе от студентския кампус в града. Не знаел защо, но вярвал, че е от Святия Дух. 

Тръгнал и вървял по улиците, питайки Бог защо е тук. Докато не спрял пред един плакат, 

на който бил обявен конкурс за държавна стипендия за чужбина. Оставали два дни до 

края на приема на документи. И вече му станало ясно, защо е трябвало толкова спешно 

да дойде в града. Кандидатствал и дните на изпита били обявени. Явил се и станал един 



от двамата от техния щат, спечелили държавната стипендия. Съобщили името му по 

радиото и тогава, за пръв път от много време, семейството му с гордост се свързало с 

него и баща му му подарил един червен сак. 

Когато дошло време да избере в коя държава иска да учи – му харесало името 

„BULGARIA“. Не знаел нищо за тази страна. По-късно някои се опитали да го разубедят 

да смени страната. Дори пасторът му предложил да промени избора си с Югославия или 

Русия, които са по-големи държави... Но брат Тайо вярвал, че не той е избирал, така че 

не променил нищо. Последния коз на пастора му бил комунистическия режим. Казал му: 

„Още на летището, преди да те пуснат в страната, ще ти вземат Библията. Те са 

комунисти.“ На това брат Тайо отговорил, че ще си вземе Библията под мишница – 

всички да я видят; ако го пуснат с нея – ще остане, но ако не – ще се върне.  

 

 

В БЪЛГАРИЯ 

През месец октомври, 1989г., брат Тайо слиза на аерогара София с червения сак от 

баща си и Библия под мишница. Никой не му прави забележка и той минава 

безпроблемно контрола. Месец след идването му, на 10.11.1989г. бива сложен 

официално краят на комунистическия режим в страната. Започват промените в източния 

блок и България, ако и малка и беззащитна, се оказва един мирен остров всред 

бушуващите междуетнически конфликти в региона. Югославия се разпада, Русия воюва 

с Чечня, Румъния се тресе от метежи, завършили с убийството на техния комунистически 

лидер... И до днес, спомняйки си тези събития, брат Тайо винаги казва: „Човек винаги 

трябва да слуша Бог, защото Бог знае най-добре“. 

Първата година брат Тайо учи в Института за чуждестранни студенти в София. Идва 

от Нигерия с направление „ядрена физика“. Няколко пъти отново му предлагат да смени 

специалността с „медицина“ или „информатика“... Но той, както вече видяхме, не обича 

да сменя нещата, които той не е избирал. Голямата му мечта наистина е била да учи 

медицина, но преди години, когато кандидатства в университета в Ифе, сутринта, преди 

да си подаде документите, на които вече е написал желанието си: „медицина“, отново 

чувства Божия подтик да промени специалността на „физика“. Задрасква „медицина“ в 

последния момент и ги подава за специалност „физика“. По-късно се оказва, че 

резултатът, който е изкарал на изпита, е недостатъчен, за да влезе медицина. Но е 

достатъчен за физика. И така в България също не променя специалността си, защото 

вярва, че това е Божията воля за него, а молитвата на всеки истински вярващ е като на 

Исус: „не Моята воля, но Твоята да бъде.“ 

 

 

ПАСТОР ТИ 

Много скоро след идването му нигерийските студенти започват да го наричат 

„Пастор Ти“. Той не е пастор на църква, но постоянно говори за Исус и изобличава 



нигерийските си колеги за греховете, които вършат. Скоро е избран за молитвен 

секретар в африканската църква в студентски град. По негово предложение, след 

разпадането на комунизма, студентите от църквата помагат на много техни колеги, 

дошли по партийна линия, които в онзи момент остават без стипендии. Нищо, че същите 

колеги, са доносничели срещу тях на Държавна Сигурност, която е „позволявала“ 

африканците да си имат църква, но е искала да знае дали има българи, които я 

посещават. 

Пастор Ти обикновено живее сам в стая, която е за двама. Той има стриктни правила 

за съжителство, които не иска да бъдат нарушавани: 

1.  Никакви посещения след 22 часа (особено на момичета). 

2.  Никаква музика след 22 часа. 

3.  Никакви цигари в стаята. 

4.  Никакъв алкохол в стаята. 

Един негов кандидат-съквартирант дори направил опит да се оплаче на домакина, 

но той просто им заявил, че това по е редът в общежитието и ако не им харесва – да си 

намерят квартира. Скоро, обаче, един студент по математика бива настанен в стаята му. 

Първоначално животът му с пастор Ти е труден, докато един ден не дава живота си на 

Исус Христос. Съквартирантът му, вече брат в Господа, му разказва за една негова 

съученичка-физичка, която също наскоро е повярвала. И тъй като живее в същият блок, 

ги запознава. Около тримата (Пастор Ти, брат Иван, сестра Нина) се образува една 

домашна църква... 

 

 

DEEPER LIFE 

Междувременно до църквата „Deeper Christian Life Ministry“ – Великобритания, стига 

слухът за един брат, който е много сериозен и посветен. Всички мислят, че е от „Deeper 

Life“. Изпращат едно семейство вярващи до него с предложение да работи за 

служението в България. Той отговаря, че сега е студент и не може да поеме служение, 

но ще се моли и след като завърши, ще види.  

Две години преди да завърши висшето си образование сключва брак със сестра Нина, 

съученичката на неговия съквартирант, която е водач на хвалението в тяхната домашна 

църква. Той се моли и бива разкъсван между две перспективи – да осигури едно добро 

бъдеще за семейството си като замине за Съединените Щати, за където има препоръка 

от научния си ръководител, или да последва Божия призив да служи на Господа в 

България, нещо, за което има вече реална предпоставка след предложението на „Deeper 

Life“. И отново решава да се довери на Бога, защото „Бог знае най-добре“. Но има една 

молитва: „Господи, ако искаш да остана в България, помисли къде да живеем без да 

плащаме наем.“. Не след дълго молитвата му се материализира. Малко преди да 

завърши, майката на жена му се обажда, че е купила апартамент за семейството им. И 

след дипломирането му лятото на 1995г., той и жена му, с двете им деца, които се 



раждат в София, заминават за Добрич, родният град на съпругата му. Там, до 2001 г., им 

се раждат още пет деца. 

 

 

ЦЪРКВАТА В БЪЛГАРИЯ 

В първата седмица на януари, 1996г., холът на новият им апартамент отваря врати за 

богослужения. От тогава, до ден днешен, събранието не е прекъсвало. От 2000г. 

събранието излиза от апартамента, тъй като семейството има вече шест деца, които 

отглежда в двустаен апартамент. Скоро, обаче, Бог дава възможност да бъде закупена 

на изплащане една къща, където църквата се събира и до днес. Официално 

регистрацията на служението става възможна през 2007г. Дотогава служението има 

легитимност като част от алианса “Обединени Божии Църкви”.  

 

 


