
Проповед на Неделя на Светите отци  

от Шестте Вселенски събора 
 

Братя и сестри, 

 

“ Вие сте светлината на света“   
С тези думи Господ Иисус Христос се обръща към Своите апостоли. С 

тези думи Той се обръща и към всички Свои следовници, всички носещи 

званието „християнин“, всички, в чиито сърца се изобразява Сам Христос. И 

вече, не те живеят, а Христос живее в тях, както казва апостол Павел. 

Не може да се укрие град навръх планина - ще рече, не остава скрита 

добродетелта на онзи, който е във висините на съвършения живот, отдаден 

Богу. 

Такива светилници, които светят ярко в света, са боголюбивите отци от 

6-те Вселенски събора, светители, чиито живот и дело са пример за всички 

християни от всички времена. 

Богоумъдрени епископи и книжовници, радетели на чистотата на 

Христовата вяра, всички тези отци, въпреки различията по възраст, 

различното време, в което живеят (Първият Вселенски събор е през 4-ти век, 

а Седмият - през 8-ми век), въпреки различията, си приличат много по 

изповядването на православието без никакво изменение, така както Христос 

го завещава на апостолите. Богоносните отци знаят, че без правилно 

изповядване на вярата спасението е невъзможно, затова полагат живота си да 

опазят словесното стадо от ереси, секти, кривоверие и заблуди. 

Боговдъхновени и пламенни, милеещи Истината, Която е Христос, 

отците от съборите на целия тогавашен християнски свят, просветени от 

Светия Дух, нанасят съкрушителен удар на демоничната злоба, която стои 

зад всяко изменение и потъпкване на вярата. 

Без да се страхуват от силните на деня, често в заточения и изгнания, 

великите стълбове на вярата не спират да проповядват и пишат, за да имаме и 

днес неповредено църковно учение, което спасява, дадено ни от Христа. 

Дори когато всички са отстъпили от истината - императори, епископи, 

държавна власт, дори тогава дръзновените отци не са полагали своя подпис 

под неточно, невярно и еретическо изповедание. 

Днес истините и вярата са доста размити. Християните поради своето 

религиозно невежество могат да се радват дори, че иде папата или че се 

говори за сближаване на православната църква и еретическите общности. 



В днешното време на отстъпление, дори чудовищни извращения, 

налагани в закони и образование, ние приемаме безразлично. Разбира се, това 

е само за погибел и осъждане. 

Но трябва да имаме пред очи вярната посока – Христовата Истина, 

Христовата Жертва, Църквата Христова, която е стълб и крепило на 

истината, разяснена стройно от богопросветените мъже от 6-те Вселенски 

събора, които с право можели да подпишат съгласуваното със Светия Дух 

догматическо дело: 

„Угодно бе на Светия Дух и нам.“ 

Ето това различава тяхното богомислие, съхранено в Свещеното 

Предание, от множеството най-различни учения, отдалечени от Христовата 

Истина. 

Затова днес с право казваме: „Свети отци, молете Господа за нас!“  

Молим ги за просвещаване на духовните ни очи, за непосрамващо носене на 

званието „християнин“, за нелицемерна вяра и за отхвърляне на многоликите 

заблуди на днешния свят. За да можем, макар и слаби и немощни, да 

изповядваме вярата така, както са я изповядвали богоносците от 6-те 

Вселенски събора. Амин! 

Божието благословение да е с всички вас по молитвите на Майката 

Божия и на светите отци! 

 

 

                                                                                  2021 г. 

 
 


