
Проповед на Атанасовден 
 

Братя и сестри, 

 

Чухме евангелието според свети евангелист Матей, а именно онзи 

момент от проповедта, произнесена на планината, когато Спасителят казва: 

“Не може се укри град навръх планина“. 
Такъв град навръх планина, сияещ със светлините на добродетелта, 

въздигнал се над греховните страсти, е и днес честваният прославен светител 

– свети Атанасий, наречен Велики. 

Той е един от най-знаменитите богослови на четвъртия век, епископ, 

книжовник, поборник за православието против тогавашните ереси, 

богомъдър проповедник и безсъмнен авторитет при установяването на 

истинската подредба на новозаветните книги. 

Целият му живот преминава в служение на Бога и Църквата. 

Неуморим защитник на истината, свети Атанасий прекарва от 47 години 

епископско служение цели 15 години в изгнание и несгоди. 

Оставил ни е блестящи съчинения в почти всички  сфери на 

богословието. 

В полемиката с арианската ерес, която понижава божественото 

достойнство на Спасителя, свети Атанасий написва множество съчинения, 

които обличат в слово важни догматични истини. Съвсем млад, още дякон, 

той участва в Първия вселенски събор и добива слава на православен 

мислител, способен да защити вярата от тогавашните зломислия и 

заблуждения. 

Неговият авторитет е толкова голям, че по негова молба свети Антоний 

Велики оставя своята пустиня и се отзовава в Александрия, за да потвърди 

истините на православната вяра срещу еретиците. 

Знаем и, че свети Антоний е диктувал писма до император Константин в 

защита на епископ Атанасий. 

Днес Църквата чества заедно свети Атанасий Велики и свети Кирил, 

също архиепископ Александрийски, живял малко по-късно. И двамата са 

епископи в Египет, и двамата са защитници на православието, свети 

Атанасий срещу арианската ерес, а свети Кирил – срещу несториевото 

лъжеучение. 

Затова и ги честваме заедно в днешния ден. А колко много имаме нужда 

днес от гласове, които да изобличават днешните лъжеучения. И колко остра е 

необходимостта от посочване на недъзите в нашия свят, чудовищно оскъднял 

откъм ценности и вяра. 

Божието благословение и умъдрение да е с всички нас, по молитвите на 

свети Атанасий Велики и свети Кирил Александрийски. Амин! 
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