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На светлата памет
на баща ми
протоиерей Борис Кръстев
Посвещавам
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За Символа на вярата

1. Вярвам в eдин Бог Отец, Вседържител, Творец на не-
бето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в eдин Господ Иисус Христос, Сина Божи, Едино-
родния, Който е роден от Отца преди всички векове, Светлина 
от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, 
единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас човеците и заради нашето спасение 
слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и 
стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Пилат Понтийски, и страда, и 
бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и 

царството Му не ще има край.
8. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от 

Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с 
Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В една, света, вселенска и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на гре-

ховете.
11. Чакам възкресение на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин!

Това е пълният текст на Символ на вярата, наречен още 
Никео-Цариградски, първата част, на който е изработен от 
светите Отци на Първия Вселенски събор, проведен в Никея 
през 325 г., а втората от светите Отци на Втория Вселенски 
събор, проведен в Цариград през 381 г. 
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Няма човек в света, който да не носи вярата в душа-
та си, тя е заложена в него от Създателя. За християните 
св. ап. Павел я обяснява така: „Вярата е жива представа на 
онова, за което се надяваме, и разкриване на онова що се 
не вижда.” Това значи, че онзи, който вярва в Бога, е уве-
рен във видимото както в невидимото и в очакваното както 
в настоящето. Православното изложение на християнската 
вяра накратко е изразено в споменатия Символ на вярата. За 
християнина е нужно да знае на какво се основава неговата 
вяра, за да може както да я осмисли, така и да я защити при 
нужда. Знаейки истините на вярата, човек може да се държи 
към тях и да не изпада в заблуждения, които понякога са па-
губни както за душата, така и за тялото му. За жалост в наше 
време малко са хората, които например знаят наизуст „Сим-
вол на вярата”. Те бяха принуждавани да учат цитати от „ве-
ликите” основоположници на комунизма, кичещи стените 
на учреждения и училища. И в същото време се присмивах-
ме на китайците, че изучават Мао. Днес обществото ни е 
обзето от апатия и чуваме загриженото изречение: „Защо се 
стигна до тук?”, а отговорът е много простичък – общество 
без морални норми не може да се радва на просперитет.

Вярата в Бога е нужна на всекиго, защото без нея човек 
загрубява и опустява, както тревата изсъхва без вода. Наше-
то съвремие доказва тази истина. Колкото по-силно вярваме 
в Бога и осъзнаваме тази вяра, толкова в душата ни става 
по-светло и сами ние ставаме по-добри и принасяме повече 
плод, защото вярата без дела е мъртва. На онези, които все 
още смятат, че вярата в Бога е отживелица, която се противо-
поставя на чистия разум ще припомня думите на английския 
философ Томас Хобс: „Макар и в словото Божие да има мно-
го неща, които са непостижими за разума, в него няма нищо, 
което да противоречи на разума”. А Символът на вярата със 
своите 12 члена ни дава най-точна и ясна представа в какво 
вярват християните. 
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...НО ДУМИТЕ МИ 
НЯМА ДА ПРЕМИНАТ
За вярата на нашите деди

Някой със сигурност би ме попитал защо преиздавам 
тази книга. Та нали има толкова християнска литература, а 
никой не я купува. Безспорно наличието както на православ-
на, така и на друга християнска литература на нашия книжен 
пазар е факт. Но моята надежда е, че тази непретенциозна 
книга ще помогне на лутащите се между различните христи-
янски деноминации, търсещи пътя към Бога, да го намерят 
и да се върнат към пpаотеческата си вяра. В никакъв случай 
не изпадам в православен фундаментализъм, за което мно-
гократно съм обвинявана. Всеки човек има правото да изби-
ра, което произлиза от свободната воля, с която е създаден 
от нашия Творец, но той може да избира, когато знае между 
какво и какво избира. Спомням си, че в учебниците по исто-
рия се пишеше колко прогресивно е богомилството, как то 
било бич срещу Православието; надълго и нашироко се изу-
чаваше какво проповядва то, но никъде и дума не ставаше 
срещу какво се надига, никъде не бяха изложени догматите 
на православието и т.н. Съвсем умишлено подрастващите се 
насочваха да ненавиждат вярата – съхранила ни като нация 
като отживелица и „бабини деветини”.

Англичаните например се гордеят, че независимо от из-
губването на колониите си са запазили традициите си и никой 
не може да оспори факта, че Великобритания е една успяла 
държава. Какъв бе смисълът да бъдат погубени вярата и тра-
дициите на българина. Може би фактът, че бяхме подготвяни 
да станем придатък към друга държава. Може би настъпва-
щият глобализъм, слава Богу в християнска Европа. И все 
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пак днес трябва да знаем, че българският народ има с какво 
да се гордее, а всичко, което му дава повод за това, е родено 
от Православната му вяра и традиции.

Науката и философията проникват дълбоко в тайните 
на битието и предлагат ценни знания. Но най-важното, най-
потребното, от което се нуждаем за да разберем смисъла на 
живота и предназначението на човека, те не могат да открият. 
Не случайно Гьотевият Фауст пише:

„Що не знаеш, то ти е потребно,
а що знаеш, то не ти е нужно.”
Ако българското общество беше осъзнало нуждата си 

от просвещение в истините на вярата и бе го потърсило, 
голяма част от бедите, сполетели ни през последните го-
дини нямаше да се случат. Въртяхме се в един омагьосан 
кръг, от които едва ли лесно ще излезем. Търсехме сво-
бодата без да осъзнаваме, че тя е в самите нас. А свобо-
дата, която притежаваме изисква от нас да бъдем човеци. 
Всеки да поеме кръста си. Защото в християнството няма 
колективна отговорност. Изпълнението на дълга, всеки в 
своето поприще, е радостен покой за душата. Угризение-
то на съвестта е тежко наказание, което сън не дава на чо-
века. Достойнството на човешката личност, величието на 
човешките подвизи, напредъка и благополучието на об-
ществото, дори самото съществуване на човешкия род са 
предречени от нравствеността, от будността на съвестта, 
от съзнанието за отговорност, от вярност към дълга, от 
саможеpтвената служба на правдата, от саможеpтвената 
любов. Името „човек” може да звучи гордо само, когато 
неговият носител е човечен. Ето защо мога спокойно да 
обвиня комунистите и техните отрочета, че чрез пропо-
вядването на своята идеология унищожиха морала, който 
Спасителят донесе в света.

Не е нужно самопpизнали се проповедници да ни со-
чат пътя към Бога, трябва ние в душите си да Го потърсим, 
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защото Той е там и няма да ни остави. А истината за Него 
можем да намерим в Църквата. И за да Го познаем по-от-
близо трябва да знаем учението, което Христос проповяд-
ва, а Църквата съхранява и предава на поколенията вече 
повече от 2000 години.

Според преданието християнството се разпространя-
ва по нашите земи още от апостолско време. Състоялият 
се през 343 г. Сердикийски събор, събрал епископи и цър-
ковни водачи от цялото Средиземноморие, от Близкия из-
ток до Испания, ни говори за активен християнски живот 
по земите ни. Колко от нас знаят това? Дали се замисля-
ме, че името на столицата ни идва от едноименния храм 
„Св. София”? Не бе ли християнството, което обедини 
българи и славяни? Нали светите братя Кирил и Методий 
дадоха „на вси славяни книга да четат”? Не бе ли свети 
цар Борис, този който даде благодатна почва на ученици-
те им и покръсти българите през далечната 864 г.? Нима 
свети Климент Охридски не осъвремени глаголицата с 
кирилица и не създаде първия по своята същност славян-
ски университет. Не е ли уникално явление, че в нашата 
Родина се подвизава свети Йоан Рилски, закрилника на 
българския народ? Свети патриарх Евтимий не основа ли 
своеобразна академия на науките във Велико Търново и 
не остана ли той единственият вожд на обсадените в гра-
да българи? Къде се съхрани българският дух, ако не в 
манастирите, голяма част, от които днес пустеят? Кое ни 
запази в петвековния мрак – нали пак вярата и традиции-
те. Не бяха ли светците Паисий Хилендарски и Софроний 
Врачански зачинателите на нашето Възраждане? Делото 
на Левски не тръгна ли пак в църквата, за да служи на 
България? Едва ли има човек, който може да опровергае 
простата истина, че всъщност българският народ и дъ-
ржава имат своя възход единствено, когато Църквата е 
силна и народът се уповава на нея. 
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След дългогодишното атеистично възпитание днес ни 
е нужно не само да спазваме традициите и да се уповаваме 
на вярата, но преди всичко да ги осмислим. Спасителят е 
казал: „Небе и земя ще преминат, но думите Ми няма да 
преминат”. Тази Негова убеденост, въпреки многото опи-
ти, досега никой не е оспорил. Според мен безверието е 
плод на непросветеността и умишленото прикриване на 
информация. Наш дълг е да очистим плевела. Казвам наш, 
но, както вече споменах, колективна отговорност в христи-
янството няма. Колективизмът доказа, че убива свободата 
на личността. Ето защо се надявам тази книга да помогне 
по някакъв начин за премахването на фалша и лицемерие-
то не само у миряни, но и у свещенослужителите в нашето 
отечество, за да може да се възцари правдата и истината. 
Защото Сам Синът Божи казва: „В света скърби ще има-
те, но дерзайте, Аз победих света”. Ако прочелите я дори 
само приемат за своя норма на поведение златното прави-
ло на християнската етика: „Каквото искате да правят вам 
човеците, същото правете и вие тям”, съм сигурна, че тя 
ще е изпълнила предназначението си.

И ако в началото е било винаги словото, то образа, 
едва ли може да бъде второстепенна величина. Ето защо 
помолих моя приятел и колега кинооператорът и режись-
ор-документалист Константин Занков да ми покаже свои 
фотоси от многобройните си пътувания из България. В тях 
той бе запечатал повече от тридесет години живот. Особе-
но ми станаха близки, а и ме поразиха онези кадри, които 
с документалната си безпощадност  крещяха за занемарата 
на българската духовност и вяра. Да, много нови парак-
лиси, храмове и манастири се изпонастроиха в територи-
ята ни, но и много се погуби, гине и бавно изтлява през 
годините. И ние като че ли нищо не можем да направим. 
На някои от снимките ще видите и дупки във фреските и 
иконите, не това не са следи от Априлското въстание, а 
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резултат от забавленията на съвременните уж православни 
и религиозни варвари. Затова ги публикувам без коментар,  
и то на места, които не само допълват текста, а говорят 
понякога и повече от него. Знам, сега е модерно да се го-
вори за защита на всякакви ценности. Но според мен, най-
голямата защита е тази на човека. А за да бъде защитен 
човека от бесовете на времето. Трябва да се защити вярата 
му. Та нали, ако няма Бог, всичко ще бъде позволено. Така 
бе писал и Достоевски, но днес, кой ти чете Достоевски. 
Дано от нашия общ труд има някаква полза. И дори да е с 
размера на синапеното зърно, значи има смисъл. Какъв, ще 
разберем след години… 





НЕПОДВИЖНИ 
ПРАЗНИЦИ 

В ХРИСТИЯНСКИЯ 
КАЛЕНДАР
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БЛАГОПРИЯТНА И ГОСПОДНЯ
Начало на църковната година

За разлика от астрономическата година, която започва на 
1 януари, църковната година тръгва от първи септември. На 
този ден, който е Новата година за израелтяните Спасителят 
отива в Назарет, където е възпитан и влиза в синагогата. Там 
той прочита от книгата на пророк Исая: „Дух Господен е вър-
ху Мене, затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати 
ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да пропо-
вядвам на пленените освобождение, на слепите проглеждане, 
да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благопри-
ятна Господня година.” Този текст се отнася до настъпване-
то на благодатните месиянски времена, а доказателство за 
това, че именно Христос е обещаният в Стария завет Месия 
са думите Му: „Днес се изпълни това писание, което чухте”. 
С прочитането на споменатия текст Синът Божи прогласява 
„благоприятната Господня година”, която е Новият Завет с 
„Евангелието на Божията благодат” и действието на Светия 
Дух. Така Спасителят обявява, полага и освещава началото 
на Новозаветната нова година, която св. Църква празнува и 
до днес, отправяйки молитва в тропара за деня: „Създателю 
на всички творения, Който си положил в Своя власт времена-
та и годините, благослови кръга на годината с Твоята благост, 
като запазиш в мир народа и страната, заради молитвите на 
Богородица, спаси ни”.

Господ винаги е готов да прости нашите всекидневни, 
дори и тежки грехопадения, да ни спаси и да ни покани в 
Своето царство, но от нас изисква и ние да прощаваме на 
нашите ругатели и врагове грешните постъпки и обиди, ко-
ито сме понесли от тях. Такъв е и смисълът на притчата за 
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милостивия цар, който прощава огромния дълг на своя слуга. 
Веднага след това слугата изпраща на съд свой длъжник за 
много по-малко пари. Разбрал за случилото се царят го наказ-
ва да гние в тъмница до края на дните си, поради факта, че не 
е проявил милосърдие към длъжника си. Христос завършва с 
думите: „Тъй и Моя Отец небесен ще стори с вас, ако всеки от 
вас не прости от сърце на брата си прегрешенията”.

Християни сме и от нас се изисква да обичаме дори и 
тези, които са ни причинили зло. Престъпленията извършени 
от комунисти и хитлеристи върху човечеството през миналия 
век са огромни и може би мнозина от вас се питат – трябва 
ли да простим? Отговорът ни го дава пак Христос: „Проща-
вайте и простени ще бъдете...”. Омразата не може да бъде 
добър съветник и ние не бива да я подклаждаме в себе си 
към когото и да било, защото озлоблението и ненавистта не 
могат да дадат добри плодове. Да простим е нужно, но не 
бива да забравяме какво са причинили тези идеологии на чо-
вечеството. Помнейки – да внимаваме техни следовници да 
не преобърнат пак съдбата на човечеството.
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ВМЕСТИЛИЩЕ НА НЕВМЕСТИМИЯ
Рождество Богородично

Радостта от раждането на дете е винаги голяма за всич-
ки близки и роднини. Като плод на съпружеската обич се 
явява нов живот на света, ражда се нова надежда. Още по-
голяма е отрадата на всички християни в деня на раждане-
то на Пресвета Богородица, т.е. когато се ражда майката на 
човешкия род. Тази, която стана Вместилище на Невмес-
тимия. С думите от тропара на празника: „Рождението ти, 
Богородице Дево, донесе радост по цялата вселена, защото 
от тебе изгря Слънцето на правдата Христос, нашият Бог, 
Който развърза клетвата, даде благословение и като унищо-
жи смъртта, дари ни вечен живот” – св. Църква ни разкрива 
как Божия промисъл действа в света. Тропарът на деня ни 
дава и отговор защо този празник е така светъл за човешкия 
род. „Твоето рождение, Богородице Дево, възвести радост 
на цялата вселена; защото от тебе изгря Слънцето на прав-
дата – Христос Бог наш. Той унищожи проклятието (от пър-
вородния грях) и ни даде благословение, обезсили смъртта 
и ни подари вечен живот”. Почитта си към Рождество Бого-
родично Църквата отдава на 8 септември.

Обещанието дадено след грехопадението на праро-
дителите ни Адам и Ева се подготвя да бъде изпълнено с 
появата на св. Дева Мария. През вековете човешката при-
рода се усъвършенства с Божията помощ и благословената 
двойка на богоотците Йоаким и Анна е благодатната почва, 
при която израства Божията майка. Рожба на благочестиви-
те молитви на праведните £ родители Йоаким и Анна, св. 
Богородица отраства под техните нежни грижи. От триго-
дишна тя влиза под светия покров на Божия храм, където 
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се възпитава и украсява душата си с редки добродетели, за 
да бъде готова и достойна за великата мисия, за която е из-
брана – да стане Божия майка. Родилата нашия Спасител 
се ползва с особена и заслужена почит в Христовата църк-
ва. Самата тя предсказва за себе си, че ще бъде облажавана 
от всички родове, тъй като в нейно лице ние имаме своя 
застъпница и ходатай пред Бога. Ето защо нейният светъл 
образ е вдъхновявал, вдъхновява и ще вдъхновява велики 
художници, композитори, архитекти и поети.

Като дава за пример високо нравствения и възвисен жи-
вот на нашата застъпница пред Бога – св. Дева Мария и чес-
тва празниците посветени на нея, Църквата ни призовава да 
£ подражаваме. Това може да стане, когато нашите сърца са 
безкористни и чисти и тъй като не сме сами на този свят, нека 
проявяваме тази чистота във всекидневните си отношения с 
хората около нас.
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СИМВОЛ НА ЖЕРТВАТА И ЛЮБОВТА
Въздвижение на честния и животворящ 

кръст Господен

В чест на Христовите страдания на кръста 14 септември 
е определен за ден със строг пост в Православната църква. 
Тогава се чества въздвижението на честния и животворящ 
кръст Господен, празник известен и с името Кръстовден. 

Христовият кръст е открит близо до Голгота през 
326 г. по настояване на св. равноапостолна царица Елена. 
Йерусалимският патриарх Макарий въздига намерения 
Христов кръст и цялото присъстващо хилядно множество 
християни се покланя до земя пред символа на Христови-
те страдания, пеейки „Господи помилуй”. Още от дълбока 
древност Църквата е наредила ежегодно да се възпроиз-
вежда това събитие на този ден.

Преди Христос кръстът е символ на безчестие и позорна 
смърт. Със страданията и изкупителната Си жертва Спаси-
телят освещава кръста. След Неговата смърт кръстът вече е 
символ на жертвена любов и победа над злото. Ето защо в 
тропара на празника се казва: „Спаси Господи твоите хора и 
благослови достоянието Си, дарувай на православните хрис-
тияни победи над враговете и запази с кръста Си Твоето об-
щество.” Тропарът ясно разкрива същността на Христовия 
кръст и неговото значение за живота на християните, а същ-
ността се допълва от светилния на празника: „Кръстът е па-
зител на цялата вселена; Кръстът е украшение на Църквата; 
Кръстът е сила за управниците; Кръстът е твърдина на верни-
те; Кръстът е слава на ангелите и поражение на демоните”.

Кръстът е и белег за принадлежността към Христова-
та църква. В последно време сякаш е модно всеки да окичва 
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като бижу кръст на врата си, но преди да го направи христи-
янинът трябва да знае каква огромна отговорност е носенето 
на този най-свещен и почитан белег. Не случайно Христос 
отправя към нас думите: „Който иска да върви след Мене, 
нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва”. 
Достойното носене на кръста значи спазване на повелите ос-
тавени ни от Сина Божии, а огледаме ли се около себе си ще 
видим, че много малко са хората, които се съобразяват с тях 
в живота си, независимо от красивите думи, зад които често 
скриват позорните си дела.
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