
Проповед на Гергьовден 

 

Възлюбени чеда на Светата Църква, 

Щастливи сме, че заедно честваме светия великомъченик Георги, 

прославен по целия християнски свят. И го честваме точно в дните, когато не 

е отшумял най-светлият празник за всички нас – Христовото Възкресение. И 

ако се вгледаме в житията на светиите, виждаме колко е голяма вярата и 

дръзновението им – до степен, че претърпяват не само материални щети, не 

само подигравки и изгнание, прогонване от престижна работа, но 

претърпяват чудовищни страдания и умират за Христа, увенчани с най-

светлите венци на мъченическия подвиг. Сред дръзновените и прославени 

мъченици е и свети Георги, на когото младостта и благородният произход не 

са попречили да се откаже от всяка привързаност към земния живот. 

Виждаме колко различни и възхитителни в своята обич към Христа и 

към Неговата истина са мъчениците. Различни от нас, защото ние треперим 

от най-малкия дискомфорт, отбягваме и най-малкото неудобство, за вярата се 

сещаме най-накрая, след като сме уредили всичко друго в живота. 

Но колкото повече виждаме своите слабости, своите немощи като 

християни, то толкова повече прекланяме коленете на сърцата си пред 

подвига на мъчениците. Те са нашият най-светъл пример, без значение, че са 

живели толкова отдавна – през 3 –ти век като свети Георги. Светиите, и в 

частност мъчениците, всеки миг предстоят пред Бога и се молят за нас, за 

нашето вразумление, просветление и спасение. 

И всички, които имат техните имена, в случая Георги, всички имат за 

покровител безстрашния в устояването на истината свети Георги. Затова е и 

редно да даваме имена на светии на нашите чада, за да имат свой небесен 

покровител. 

Свети Георги е именен светия, небесен покровител на толкова много 

християни, той е честван и прославен нашир и надлъж. И ако нямаме сили да 

последваме толкова съвършен и праведен живот, то поне да го последваме в 

неговата силна и пламенна вяра в Христа. 

Господ да ни прости и помилва, да просвети и облагодати за устояване в 

Христовата вяра по молитвите на свети великомъченик Георги. Амин! 

Христос воскресе! 
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