
Проповед на Антоновден 
 

Братя и сестри, 

 

Днес честваме свети Антоний, наречен от църквата „Велики“ – прославен аскет 

и чудотворец от четвъртото столетие, родоначалник на отшелничеството в Египет, 

стожер на православието и пример за достигнал богоуподобяване Христов воин. 

Знаем, че неговият произход е скромен – той е копт, съвсем необразован, не е 

знаел гръцки, което не му пречи да се издигне на висотата на истински църковен 

авторитет. Така свети Атанасий Велики по време на вълненията, предизвикани от 

арианската ерес, вика в Александрия свети Антоний. Вика го, за да може 

прославеният пустиножител със своя авторитет да заяви отново истините на 

Христовото учение.  

От древните египетски патерици са останали някои кратки слова и съвети, 

произнесени от свети Антоний пред негови ученици, защото мнозина, мнозина 

светилници на православието са просияли през онова време в кръга на отшелниците, 

живели в монашеската общност около свети Антоний. Това е времето на свети Павел 

Тивейски, когото честваме наскоро, времето на блажени Макарий и мнозина други 

подвижници, известни ни от съчиненията, наречени патерици. 

Патериците още не са жития в сегашния смисъл на думата, като цялостно 

систематично изложение в изящно слово на живота и делата на даден светия. Те 

съдържат кратки, непринудени бележки, споделени от някой ученик на отшелник, 

разказал чудо, станало по молитвите на неговия старец. 

Свети Антоний е съветвал винаги да държим в ума си мисълта за смъртта. 

Защото онзи, който мисли за смъртта, ще бъде предпазен от грях. Вечер да лягаме с 

мисълта, че утре може и да не се събудим. Сутрин да ставаме с нагласата, че може да 

не дочакаме залеза. 

Вижте колко мъдро и правилно учи свети Антоний – да помним нашата 

преходност, обратното на цялото онова безгрижие, което ни внушава света – да 

живеем така, сякаш тук на земята сме вечни. 

И ние наистина сме вечни, но не в този изменчив свят. Вечни сме, защото сме 

създадени за блажената вечност. А свети Антоний е един от сподобилите се да идат 

там. И отходил в Небесното Царство, той се моли за грешния свят, разкъсван от грях, 

болка и смърт. 

По неговите свети молитви, Господ да ни вразуми и помилва. Амин! 

Честито на всички именици! 

Божието благословение да е с всички вас!  

 

 

                                                            2023 г. 


