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Пастор МаксиМ асенов 

така и пак заедно поддържа-
ме жива църква „Пробужда-
не“. Православната църква е 
много богата. Те имат имоти, 
получават субсидии, а ние се 
оправяме сами.

 
Стигаме отново до да-
ренията... От тях ли се 
издържаш? 
Не тези дарения са ми 

купили хубавата кола и 
хубавата къща. Управлявам 
различни бизнеси. Винаги 
съм бил предприемчив и 
след като успяхме да отворим 
църквата, с последните пари, 
които имахме в джоба си, 
животът ми се отблагодари. 
Имах страхотна идея, която 
бях оставил настрана, защото 
исках да следвам мисията си и 
да има къде да проповядвам. 
Месец след като стартирахме 
църквата, се запознах с 
различни хора с бизнес в сфе-
рите, които ме интересуваха. 
Днес успелите хора са единс-
твеното малцинство, което 
живее добре.

Как избяга от махала-
та? 
Не съм бягал. Там има 

Успешните 
хора са 

ЕДИНСТВЕНОТО 
МАЛЦИНСТВО, КОЕТО 

ЖИВЕЕ ДОБРЕ
  

щастието е 
огромен труд, 

с който на никого 
не му се занимава

Т
ой е едва на 26 години, а вече е пастор на църква, която е построил сам. Да, тя не 
е православна. Максим е протестант. Освен това е отраснал в „махалата“ и е от 
ромски произход. Рядко има хора като него, които успяват да излязат от ома-
гьосания кръг на бедността и невежеството. Той е млад, богат и успешен. Нещо, 
което не крие, защото според него това не е престъпление. За него скромността 

не е примирение, тя не лежи на лишения и отшелничество. Скромността за него е просто 
живот без крещящо его. Вижте какво споделя пред Любен Дилов син специално за Story. 

Първо искам да кажа, че 
църквата, която изградихме 
с общи усилия, се превърна в 
прекрасно пространство, кое-
то за мен е незаменимо. Няма 
как това пространство да 
съществува, без всички да по-
магат. Там сме една общност 
и, както заедно си поддържа-
ме градинката пред блока, 

риалният свят е зъл, нито че 
благата му са лоши. Напротив, 
за нас те са инструменти за 
помощ и за живот. 

Как стана богат? Много 
хора сега ще решат, че си 
забогатял от църквата 
на гърба на хората, кои-
то правят дарения там.

Защо не ти е неудобно, че 
си богат? Православни-
те свещеници имат голе-
ми проблеми, ако решат 
дори да се повозят на 
скъпа кола...
За православните е лошо и 

шокиращо. Но в протестант-
ството няма толкова аскети-
зъм. Ние не вярваме, че мате-
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При мен идват много мъже, 
които посягат на жените си. 
Нито един не е щастлив от 
това. За никого агресията не е 
повод за гордост. Разговарям 
с тях, молим се, опитваме се с 
общи усилия да прочистим и 
успокоим душите им. И често 
успяваме. 

Чух да те наричат 
„Пасторът на богати-
те“...? 
Кой ме нарича така? В 

църквата ни идват всякакви 
хора. Успели, закъсали, 
здрави, болни... Политици, 
музиканти, писатели, адво-
кати, хора с малък бизнес, 
безработни... Аз съм пастор 
на всички тях. А това, че има 
доста успели и известни 
хора, с които се виждам сам, 
е по техни лични съображе-
ния за сигурност. Но това 
не е някакъв ред, който се 
следва – богатите да имат 
по-личен достъп до мен. 

Защо хората ти се дове-
ряват? Не те ли гледат 
с едно наум? Ти си пре-
калено млад, от ромски 
произход, богат, което 
си е лоша дума по наши-
те географски ширини... 
Защо си фактор? 
В България хората са 

обезверени към институ-
циите, вече няма критерии, 
няма ментори, рядко има 
пространства като нашето, 
където хората да се уважават 
и подкрепят. Българите си 
носят страхове, комплекси, 
недоверие, вече нетолкова 
от социалистическия режим, 
колкото от мутренските го-
дини и големите кражби по 
време на прехода. В Бълга-
рия, ако си богат, не си успял, 
а си мутра, престъпник 
и не ти е чиста работата. 
Тази нагласа се опитвам да 
разруша, защото тя пречи на 
хората да се развиват. 

Това доста хора биха 
го сметнали за неск-
ромност и може би биха 
ти обърнали гръб...
Има разлика между това 

да си скромен и фалшиво 
смирен. Скромността е, ко-
гато успееш да преодолееш 
егото – да приемеш живота 
такъв, какъвто е, и да си 
скромен с това, което имаш, 
а не да си скромен, защото 
нищо нямаш! Аз създавам 
лидери и им помагам да на-
мерят пътя си. Какво по-ху-
баво от това? 

Защо в България има все 
по-малко млади и до-
волни хора?
Има все по-малко успешни 

семейства. Глобалното 
село ни прави неспокойни 
ежедневно. В този постоянен 
хаос от възможности ни е все 
по-трудно да имаме собстве-
но тихо и спокойно кътче, 
в което да сме с подбрани 
хора, на които сме решили да 
посветим дните си. Отвсякъ-
де ни дебнат изкушения и, 
за съжаление, кофти морал, 
който става все по-модерен и 
желан от младите. Младите 
не са щастливи, защото ня-
мат правилни приоритети. 
Колкото и банално да звучи 
това, когато направиш се-
мейство навреме, после не си 
фрустриран и пътят ти към 
мечтаната кариера е доста 
по-лек. Но малко хора вярват 
в семейството вече и това 
за мен е една от основните 
грешки. А щастието е огро-
мен труд, с който на никого 
не му се занимава. 

Неотдавна стана баща 
за първи път. На какво 
ще научиш детето си? 
На всичко, което съм 

научил, както прави всеки 
родител. Аз бях с жена ми, 
докато Сара се раждаше. Ко-
гато я погледнах за пръв път, 
разбрах, че вече правя нещо, 
за да я чака по-добро бъдеще. 
Тогава в сърцето ми се роди 
най-голямата ми мечта – да 
я видя пораснала и щастлива 
в един по-добър свят. Със си-
гурност този свят ще е много 
по-различен от онзи, в който 
пораснах, но вярвам и ще се 
постарая да не е по-лош.     

Любен ДиЛов-син

енергията и добротата на 
проповедника, с когото сме 
приятели и до днес. Пожелах 
си и аз да вдъхновявам хората 
така. И се сбъдна. 

След като дефинира 
мечтата си, какво се 
случи? 
Дойде най-трудното. Първо 

ми се стовари жестока семей-
на драма. Майка ми, която 
отдаде живота си на мен и ме 
отгледа сама, реши да има жи-
вот и извън нас. Тя се влюби 
в човек, който не след дълго 
започна да я малтретира. Ако 
тогава църквата не беше в жи-
вота ми, сигурно щях да стана 
престъпник или да затъна. 
Този човек ни преследваше, 
майка ми, както повечето 
жени в такава ситуация, не 
можа дълго да се откъсне от 
този отровен живот, но, слава 
на Бог, всичко приключи 
добре. Даже след години този 
човек дойде на моя проповед, 
изправихме се лице в лице и 
аз успях да му простя!

Малтретираните жени 
са огромна тема напосле-
дък. Всяка втора жена 
у нас е жертва на фи-
зически или психически 
тормоз. Как ще коменти-
раш този проблем? 
Ще ви се стори странно, 

но мисля, че трябва да се 
помогне на мъжете. Тях оче-
видно реалността ни повече 
ги разболява. Ако бяха добре, 
нямаше да бият жените си. 
Това са объркани и нещастни 
хора. Много от тях са бити 
като малки или са виждали 
как бащите им бият майките 
им. Или просто им е трудно 
да носят отговорности... При 
всеки е различно, но очевидно 
страдат и имат сериозни 
проблеми, за да се държат 
така. Аз съм израснал с жени 
и ги ценя много. Българките 
са много силни. Жените са 
по-силният пол и го доказват 
всеки ден. Затова трябва да се 
помогне на мъжете. 

Ти как помагаш на мъже-
те? 

много читави хора. Просто те 
са изолирани от обществото и 
затова интеграцията е почти 
невъзможна. Аз имах късмет, 
че повечето хора от се-
мейството ми бяха образова-
ни. Да, израснах във Факулте-
та и детството ми мина там, 
но не ми е било по-трудно. 
Единствената форма на бягс-
тво, която хората там трябва 
да направят, е бягството от 
невежеството. 

Случило ли ти се е като 
малък нещо, което да 
отключи дарбите ти? 
На повечето хора, които 
имат ясна мисия, им се е 
случило нещо шокиращо, 
което да ги насочи...
Ако нещо шокиращо може 

да се нарече един псевдокруп 
(б.р. възпаление на горните 
дихателни пътища при деца), 
да... Баба ми е казвала, че като 
бебе съм имал постоянно 
алергични пристъпи – изду-
вал съм се, задушавал съм се и 
нищо не ми е помагало. След 
такъв пристъп тя се уплаши-
ла много и силно се помолила 
на Бог за изцеление. След това 
повече не съм правил пристъ-
пи, а тя твърди, че видяла 
светлина върху мен точно 
след молитвата. Така че, ако 
се доверяваме на чудеса, да, 
може пък нейната молитва да 
ме е вкарала в правилния път. 

Приемаме, че всичко око-
ло теб е било пропито със 
знаци за бъдещето ти. 
Как откри протестант-
ството обаче? Защо не 
„правата вяра“, както я 
наричат тук? 
Няма права и крива вяра. 

Има един Господ, който е за 
всички. Как всеки решава 
да го прославя, си е личен 
избор. Аз бях бедно момче 
и един ден с приятелите ми 
разбрахме, че наблизо ще има 
сбирка на млади вярващи, 
организирана от протестанти. 
И че там ще има пица. За нас 
пицата беше, каквото сега за 
младите е да имат последен 
модел смартфон. Отидох 
заради пицата, но ме плени 


