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СВЕТИ АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ

из "Св. Атанасий" от Корнелий Клифърд
пископ на Александрия, Изповедник и Доктор на Църквата,
Атанасий е най-великият апостол на
християнската вяра по предмета на
Въплъщението и още приживе си
спечелва титлата "Бащата на Православието", с която е отличаван и до
днес.
Той е роден в Александрия, найвероятно през 296 г. Има твърдения, че произхожда от известно и
заможно семейство, заради доброто образование, което е получил.
Такова е било достъпно само за
деца и младежи от по-знатната
класа. Обучението му е започнало
с граматика, продължило с реторика, и е завършило в някоя от прочутите тогава философски школи на
Александрия.
Александрия на детството му е
била въплъщение, интелектуално,
морално и политически, на етнически шарения гръцко-римски свят,
над който Църквата на четвърти и
пе
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пети век започва най-накрая, след
близо триста години неуморна
пропаганда, да налага превъзходството си. Също така, Александрия
по това време е най-важният
търговски център в цялата Римска
империя, а върховенството й като
емпориум на идеи е по-голямо от
това на Рим или Константинопол,
Антиохия или Марсилия. И накрая,
но не на последно място, Александрийската богословска школа,
най-старото вероучителско училище в света, е един от двата найголеми центрове за изучаване на
библейската екзегетика и теология
през късната античност. Другият е в
Антиохия. Роден и възпитан в такава
бурна атмосфера на философстване и размишляване върху християнството, оказва силно влияние
върху сърцето и ума на подрастващото момче.
Още от ранна възраст, Атанасий
попада под непосредствения надзор на църковните власти на родния
си град.

си град. Историята разказа, че
самият Епископ Александър I, 19-ти
епископ на Александрия и патриарх на престола на Свети Марко от
313–326 г., го вкарва под опеката
на Църквата. Александър поканил
братя духовници да го срещнат на
закуска, след голяма религиозна
служба на годишнината от мъченичеството на Свети Петър, скорошен предшественик в престола на
Александрия. Докато Александър
чакал своите гости да пристигнат,
той стоял до прозореца гледайки
група момчета да играят на брега на
морето пред къщата. Наблюдавал
ги известно време преди да открие,
че те имитирали, очевидно без
мисъл на непочтителност, сложния
ритуал на християнското кръщение. Ето защо, изпратил да му доведат децата. В рамките на разследването, което последвало Александър установил, че едно от момчетата, Атанасий, в ролята си на епископа, всъщност покръстил няколко от
другарите
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другарите си в хода на играта.
Александър останал толкова озадачен от отговорите на младия Атанасий, че решил да признае измислените кръщенета за истински и
изпратил момчетата да се обучават
за духовници. Няколко години покъсно, вече като епископ, Александър взема Атанасий за свой секретар, ученик и наследник в голямата
борба, която повежда срещу
арианизма, изхода от която борба
ще реши съдбата на християнството.

Спорът между двамата започва,
когато Александър обявява единството на Светата Троица в една от
проповедите си, а Арий използва
случая да го обвини, че е последовател на Савелий, чийто тълкования
за Светата Троица са били вече
отхвърлени от Църквата. Арий
отрича, че Христос е единосъщен с
Бога и поради това не е като него,
или равен на него и съответно
вечен като него. Според Арий,
Христос е смъртен и е Син на Бога
само метафорично казано.

Арий е бил християнски презвитер и свещеник в Александрия,
протеже на Епископ Ахил, 18-тия
епископ на Александрия, и основен конкурент на Александър за
поста на епископ на Александрия
през 313 г., след смъртта на Ахил.

Арианството като движение се
разраства изключително бързо, но
силата му не лежи в идеите на
Арий. Сектата, като секта, била
обвита и подхранвана в интриги от
самото си начало. Нейните пророци са разчитали повече на политическо вли

ческо влияние, отколкото на
набожност и библейско познание
или диалектика.
През 321 г., Александър решава
да сложи край на тази ескалираща
извън контрол борба за власт и
отмъщение. Епископът събира общ
съвет на египетската църква, на
който съвет Арий е анатемосан.
Осъденият ересиарх се оттегля във
Витиния, където търси закрилата на
Евсевий Никомидийски. Евсевий по
това време е Епископ на Никомидия, където се е намирал императорския двор и е бил приближен на
императорското семейство (през
337 г. именно той покръства император Константин Велики). Благодарение на влиянието на Евсевий,
арианството придобива нова мощ и
от религиозно движение се превръ

връща в политическо. Конфликтът
между двамата влиятелни прелати –
Александър и Арий, избуява до
такава степен, че става първия
доктринален спор, който не само
заплашва да разцепи Църквата след
спиране на гоненията срещу
християните през 313 г., а и да подкопае основите на християнството
като вероучение. За да запази мира
в Империята и единството на
Църквата, Константин решава да
изправи Александър и Арий един
срещу друг на дебат.
На 14 юни 325 г. е свикан Първия
вселенски събор в Никея, Витиния.
Епископ Александър I е избран да
председателства събора и като
такъв, не може да бъде страна по
спора, но има право да посочи свой
говорител.
Той избира Атанасий.
Младият мъж, който от страничен
наблюдател се озовава в центъра на
събитията, проявява такова прозрение и смелост по време на
дебатите, че се превръща в найсилната и ефективна опора за
християнската църква през следващия половин век. Решението на
Вселенския събор затвърждава
отлъчването на Арий от Църквата.
Пет месеца след края на Никейския събор, Александър умира.
Отчасти като признание за таланта
му, от части като уважение към последното желание на умиращия
патриарх, Атанасий е избран за
Епископ
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Епископ на Александрия.
Тук е редно да споменем, че
докато Атанасий е дякон при Александър в периода между 318 г. и
323 г. той написва два трактата
"Contra Gentes" и "Oratio de
Incarnatione Verbi". "Contra Gentes"
или
„Срещу
езичниците“
е
публикуван преди ескалирането на
арианското противоречие през
319 г. Трактатът се съсредоточава
върху езическите вярвания и богослужения и завършва със защита на
християнската гледна точка за Бога
и за творението - особено за създаването на вечното Слово. "Oratio de
Incarnatione Verbi" или „Въплъщението на Божието Слово“ е истински шедьовър и само гениален ум
може да пише толкова дълбоко на
такава тема с такава класическа
простота. В този си трактат Атанасий пише за библейските чудеса
като отговор на онези, които възразяват срещу тях като произволни и
безсмислени нарушения на законите на природата. В трактатът Атанасий доказва, че чудесата са всъщност преразказ с главни букви на
едно и също послание, което природата, пише с нечетлив й бърз
почерк. Цялата книга в действителност е картина на Дървото на
живота - една златна книга, изпълнена с жизненост и увереност. В
същия период докато е секретар
на Александър, Атанасий се сприятелява и с някои от аскетите на
египетската пустиня и по-специално

но с великия Свети Антоний, чийто
живот младия духовник описва. И
така, избора на Александър пада
върху Атанасий, не само защото
мъдрият епископ е прозрял таланта
на младия дякон, но и защото Александър е бил дълбоко уверен в
предаността на своя ученик към
Божествеността на Исус Христос.
Първите години от управлението
на Атанасий като Епископ на
Александрия били свързани с
обикновената рутинна работа на
една египетска патриаршия от
четвърти век. Епископски посещения, синоди, кореспонденция,
проповядване и ежегодният кръг от
църковни служби погълвали поголямата част от времето му.
Единствените
по-забележителни
постижения са свързани с успешните му усилия да създаде организация на новопосадената църква в
Етиопия (Абисиния) в лицето на Св.
Фрументий.
Но семената на бедствието, които
благочестието на Атанасий неволно засадило в Никея, започнали
най-накрая да раждат обезпокоителна реколта. Вече били започнали
да се случват събития в Константинопол, които ще го превърнат в
най-важната фигура на своето
време. Около 330 г. Евсевий от
Никомидия, който бил опозорен и
изгонен от император Константин,
заради ролята му в по-ранните
ариански спорове, бил отзован от
изгнание. След една ловка кампания
от интриги, извър-шена
с
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от интриги, извършена главно със
съдействието на дамите на императорското семейство, този иначе
изтънчен свещеник успява да надделее над Константин и да го убеди
да нареди отзоваването и на Арий
от изгнание. Евсевий лично изпраща писмо до младия александрийски епископ, в което изразява
благоволението си към осъдения
ересиарх, който той описва като
човек, чиито идеи са били погрешно разбрани. Най-накрая самият
император бил склонен да пише на
Атанасий, настоявайки
настоявайки, всички,
които се подчиняват на дефинициите от Никея, да бъдат повторно допуснати в църковната
общност. Това Атанасий категорично отказва да направи, заявявайки, че между църквата и
онези, които отричат Христовата Божественост, не може да
има дружба. В отговор, Евсевий
отправил различни църковни и
и
политически обвинения срещу Атанасий, които, макар и безспорно
опровергани при първото му
изслушване, били подновявани при
почти всеки етап от последвалите
му изпитания.
През 335 г. призован със заповед
на императора след продължителни отлагания, Атанасий най-накрая
се съгласил да се изправи срещу
повдигнатите срещу него обвинения пред синод от прелати в Тир.
Петдесет от неговите свещеници
отишли с него, за да бранят доброто му име, но от
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то му име, но от поведението на
управляващата клика в синода
станало очевидно, че истината и
справедливостта са последното
нещо, което ще се търси на процеса. Едва ли някой може да се учуди,
че Атанасий отказал да бъде съден
от такъв съд. Изненадващо е обаче,
това което решил да направи вместо това. Заедно с няколко верни
приятели, епископа избягвал с
лодка във Византия, където замисъла му бил да се представи пред
императора. Обстоятелствата, при
ко

които светецът и великият катехумен се срещат са доста драматични.
Константин се връщал от лов,
когато
Атанасий
неочаквано
застанал в средата на пътя и поискал да бъде изслушан. Удивеният
император трудно могъл да повярва
на очите си и поискал уверение от
един от присъстващите, че вносителят на петицията не е измамник, а
самият Епископ на Александрия.
"Дайте ми", казал Атанасий "справедлив съд, или ми позволете да
отговаря на моите обвинители лице
в присъствие."

в лице във Ваше присъствие."
Искането му било уважено. Изпратена била заповед до свещениците,
които в отсъствието на Атанасий го
били, разбира се, осъдили, да се
явят веднага в императорския град.
Това естествено предизвикало
известно смайване, но на по-влиятелните членове на кликата на
Евсевий никога не им липсвал кураж или находчивост. Същите
обвинения били повдигнати срещу
Атанасий и в присъствието на импераора. Атанасий бил осъден на
изгнание
в Трир.
ПрезПрез февруаизгнание
в Трир.
ри 336 г. прокуденият епископ
се отправил към Германия,
където бил най-топло приет от
епископ Максимиан и най-големия син на императора, Константин. В Трир Атанасий
прекарал почти две години и
половина. Общественото мнение в собствения му диоцез
останало лоялно към него през
цялото
време.
Ко
цялото
товатова
време.
НоНо
отношението на император Константин към
Атанасий, през тази криза в съдбата
му, винаги е било трудно да се
разбере. От една страна, императора демонстрирал възмущение,
сякаш наистина бил повярвал на
обвиненията срещу Атанасий, но от
друга страна Константин отказал да
назначи наследник на Александрийската патриаршия в Египет.
Нещо, което е следвало да направи, ако е бил взел на сериозно
осъдителната присъда на Евсевиявата фракция в Тир.
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вата фракция в Тир.
През същата година, в която
Атанасий се отправя в изгнание, са
последвали събития от най-голямо
значение. Арий умира при ужасяващо драматични обстоятелства в
Константинопол, а на 22 май 337 г.
последвала смъртта и на самия
император Константин. Около три
седмици по-късно младият Константин, най-големия син на покойния
император, поканил Атанасий да се
върне на мястото си. И така до края
на ноември същата година той
отново се установил в епископския
си град. Завръщането му било
повод за голяма радост. Хората,
както самият Атанасий разказва, се
втурвали в тълпи, за да видят лицето
му; църквите празнували като за
юбилеен
ден;
благодарствени
молебени били поднасяни навсякъде; а духовниците и миряните
отбелязали деня като най-щастливия
в живота си.
Но неприятностите от Евсевиявата
клика далеч не били приключили.
Фракцията успяла да привлече на
своя страна император Констанций,
по-малкия син на Константин, на
когото източната империя била
дадена при разделянето й. Старите
обвинения били повдигнати отново
и още едно по-страшно църковно
провинение добавено към тях –
Атанасий бил пренебрегнал решението на надлежно упълномощен
синод и се бил върнал на епископското си място без разрешение от
Църквата.
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Църквата. През 340 г. прословутият
Грегъри от Кападокия бил натрапен
на Александрийския престол и
Атанасий трябвало да се скрие. Той
заминал за Рим, където доложил
случая си пред папа Юлиус, който
от своя страна се заел с казуса с
най-голяма сърдечност. Бил свикан
синод на епископи в Рим и след
внимателно и подробно разглеждане на целия случай, невинността
на Атанасий била провъзгласена на
целия християнски свят.
През това време кликата на
Евсевий приела поредица от
постановления на среща в Антиохия
с една единствена цел – да се предотврати връщането на Атанасий в
александрийската патриаршия. В
Рим преминали три години, през
което време идеята за ценобитния
живот (колективното съжителстване), който Атанасий видял да
практикуват в египетските пустини,
било широко проповядвано на
духовниците от Запада. Две години
след като Римския синод публикувал своето решение, Атанасий бил
призован в Милано от император
Констант, който му представил план
за обединението на източните и
западните църкви. Започнало време
на изключителна активност за светеца.
В началото на 343 г. непоколебимият изгнаник отишъл в Галия, за да
се срещне с непорочния Осий,
великия шампион на западното
православие. Двамата заедно се
отправили
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отправили към Сердика (дн. София),
където бил организиран събор по
настояване на римския папа. На
Сердикийския събор отново било
повдигнато делото на Атанасий и
отново била потвърдена невинността му. Подготвени били две писма,
едно за духовниците на Александрия, и друго за епископите на Египет и Либия, в които била изявена
волята на Съвета. В същото време
партията на Евсевий отишла във
Филипопол (дн. Пловдив), където
била издадена анатема срещу
Атанасий и неговите поддръжници.
Преследването срещу светеца било възобновено с нова сила и
Констанций бил принуден да предприеме драстични мерки срещу
Атанасий и свещениците, които му
били верни. Издадена била заповед, с която се нареждало, че ако
изгнаника се опита да се върне
отново в Александрия да бъде
убит. Атанасий съответно се
оттеглил от Сердика в Ниш, Мизия,
където отпразнувал великденските
празници на 344 г.. След това
тръгнал за Аквилея в подчинение на
приятелски призив на император
Констант.
През юни 345 г. Грегъри от
Кападокия починал. Посланиците
изпратени от Сердикийския събор
до император Констанций, които
първоначално били посрещнати
най-обидно, в последствие получили
благоприятно
изслушване.
Констанций бил принуден да преразгледа своето решение, поради
заплашително писмо

разгледа своето решение, поради
заплашително писмо от брат си
Констант и заради несигурното
положение на персийската граница. Но били необходими три
отделни писма, за да преодолеят
естественото колебание на Атанасий. Той бързо преминал от Аквилея в Трир, от Трир в Рим, а от Рим
по северния път към Одрин и
Антиохия, където се срещнал с
Констанций. Там получил любезна
аудиенция от колебливия император и в последствие бил възстановен триумфално като Епископ на
Александрия. Последвали десет
паметни години на управление до
356, когато започнало третото му
изгнание.
Чрез влиянието на Евсевиявата
фракцията в Константинопол, ариански епископ, Джордж от Кападокия, бил назначен да управлява
александрийската
патриаршия.
Атанасий, след като останал
няколко дни в района на града,
накрая се оттеглил в пустините на
горен Египет. Там той прекарал
шест години, посвещавайки се на
монашески живот и съставянето на
писания, от които имаме оцелели "Извинението
на
Констанций",
"Извинението за неговото бягство",
"Писмо до монасите" и "История на
арианите". Но към края на 360 г.
настъпила съществена промяна в
анти-никейската партия. Арианите
започнали да се разцепват помежду
си.
В допълнение, император
Констанций, който бил причината за
толкова
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Констанций, който бил причината за
толкова много проблеми, починал
на 4 ноември 361 г. и бил наследен
от Юлиан. Провъзгласяването на
възкачването на новия принц на
престола било последвано от
езически бунт срещу все още
господстващата арианска фракция в
Александрия. Джордж, узурпатора
на епископския престол, бил
хвърлен в затвора и убит с голяма
жестокост на 24 декември 361 г.
Един неизвестен презвитер на име
Пист бил избран веднага от арийците, за да го последва, но добри
новини от Константинопол изпълнили православната партия с надежда.
Указ бил издаден от Юлиан позволяващ на изгонените епископи на
"галилейците" да се завърнат в
своите "градове и провинции".
Атанасий получил известие от
собственото си християнско стадо
и се върнал в епископската си
столица на 22 февруари 362 г. С
характерната си енергия той положил усилия да възстанови подкопаното достойнство на православната
партия и да прочисти теологичната
атмосфера на несигурност. За да се
изяснят недоразуменията, възникнали в течение на предходните
години, бил направен опит да се
определят наново значенията на
Никейските формуляри.
Но Юлиан започнал силно да
ревнува Атанасий за влиянието,
което упражнявал в Александрия и
изпратил заповед на Едикий, египетския префект
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ския префект, да нареди изгонването на епископа на основание, че
той никога не бил включван в
императорския указ за помилване.
На 23 октомври хората се събрали
около обичния си епископ, за да
протестират срещу императорската
заповед, но Атанасий ги принудил
да се подчинят, утешавайки ги с
обещанието, че отсъствието му ще
бъде кратко. Пророчеството било
чудновато изпълнено. Юлиан завършил кратката си кариера на 26 юни
363

363 г. и Атанасий се завърнал тайно
в Александрия, където скоро получил документ от новия император
Йовиан, който го възстановявал в
епископските му функции. Първият
му акт бил да събере съвет, който
да потвърди условията на Никейското кредо. В началото на
септември Атанасий се отправил за
Антиохия,
носейки
синодално
писмо, в което били изложени
решенията на съвета. В Антиохия се
срещнал и с новия император,
който го посрещнал любезно и
дори го помолил да подготви изложение.

жение на православната вяра. Но
през следващия февруари Йовиан
починал и през октомври 364 г.
Атанасий отново бил изгонен в
изгнание. Вземането на контрола
върху Изтока от император Валент,
дал нов живот на арийската партия.
Валент издал заповед за забрана на
епископите, които са били отхвърлени от Констанций, но на които
Йовиан бил позволил, да се върнат
в своите патриаршии. Новината
създала голямо смайване и недоволство в Александрия и префектът, за
да предотврати вероятен бунт, дал
публично уверение, че особения
случай на Атанасий ще бъде поставен пред императора. Валент, който
изглежда искрено се страхувал от
възможни бунтове, в рамките на
няколко седмици издал заповед за
завръщането на Атанасий.
Атанасий прекарал оставащите си
дни, в проповядване на възгледа за
Въплъщението, така както бил
определен в Никея. На 2 май 373 г.,
по ирония на съдбата, този човек,
който толкова често бил гонен в
изгнание и рискувал живота си в
защита на това, което смятал за
първа и най-важна истина на християнската вяра, починал мирно в
собственото си легло, заобиколен
от духовниците на патриаршията си,
на която служил толкова добре.
На 27 февруари 380 г. християнството, определено според Никейското верую, става официалната
религия на Римската империя. ■
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ГОЛЕМИЯТ АПЕЛ

от Деян Янчев
ъсната античност за Римската империя е било изключително бурно време, когато започват да се
разг събития, чиито последици ще променят
разгръщат
римската цивилизация из основи. За тези събития ще
разкажем подробно в следващия брой на информационното ни издание. Това, което искам да отнеса от
този период е, че в резултат на тази катастрофа,
живота на обикновения гражданин на империята е бил
жестоко обезценен. При това всеобщо обезверяване,
християнството дава на тези хора възможност за ново
начало в живота, сили да продължат и да погледнат към
бъдещето с надежда.
Всеки, който тръгне да изучава по-подробно корените на християнството, започва да се пита, как това
толкова необичайно движение се е наложило по такъв
силен и драматичен начин сред многобройните езически вярвания в такъв кратък период от раждането
си. И защо въпреки многобройните преследвания,
гонения и мъчения на последователите му от страна на
римските императори, християнството е обявено за
официалната религия на империята в края на IV век.
Отговорът не е никак прост и причините не са една,
но в същността си триумфа на християнството се дължи на мощното му емоционално послание за изкупление
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пление и спасение чрез надежда и любов.
Едно нещо, за което винаги мисля, когато погледна
боговете на античния свят, боговете от Илиада или
поезията на Софокъл, е че техните образи не приличат
на никой друг толкова, колкото на аристократите,
императора и неговите придворни. Но се появява
движение, което твърди, че Бог приема човешка
форма и то на най-обикновен, дори беден човек,
който най-вероятно е бил необразован и с нищо
особено открояващ се от повечето хора. И това
движение казва, че Бог в тази си човешка форма се
жертва, за да изкупи сторените грехове, така че
връзката между Бог и хората да бъде възстановена, а
човешката душа обезсмъртена. Както казва самия Св.
Атанасий: „Бог стана човек, за да могат човеците да
станат богове.“
В идеите на Арий, Св. Атанасий разпознава отричане
на вечната реалност на Светата Троица. Ако Исус
Христос не е бил наистина въплъщение на Бог, то
тогава изкуплението не би било възможно и съответно
надеждите за спасение са били изградени върху
пясък. Животът на светеца е бил една наистина
забележителна история за човешката смелост,
търпение и постоянство.
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Предполагаме, че в средата на V век, когато се е
правело преустройство на базиликата в хораепископски център, заедно със златния пръстен,
олтарната маса от о. Парос и друга църковна утвар, са
били дарени на местната духовна общност и реликви
на Св. Атанасий. По това време вече е било станало
практика да бъдат дарявани реликви на мъченици и
духовници, които днес почитаме като светци. Вярвало
се е, че добродетелите на тези праведници попивали
в мястото и се предавали на хората посещаващи
базиликите.
За съжаление не можем да бъдем категорично
сигурни, тъй като голяма част от църковните дарове са
били отнесени, когато крепостта е изоставена в началото на VII век. Но в тази връзка си мисля за стенописа,
който открихме през 2011 г. заровен в нартекса на
базиликата. Един от най-ранните запазени образи на
Исус Христос

Исус Христос с ореол, символизиращ божествеността му. Вярване, чиято непоколебима защита, спечелва
на Св. Атанасий титлата "Бащата на Православието".
Считаме също така, че носа носи името на светията
още от този раннохристиянски период. През
Средновековието на това място е имало изградена
друга църковна обител (манастир или параклис),
носеща отново името на светията. В по-ново време
отново на носа местните жители, които са считали Св.
Атанасий за свой покровител, се събирали всеки 2
май да го почетат. Една обичана традиция, която с
изграждането на военното поделение на носа,
постепенно отмира.
Ето защо, първото нещо, което направихме след
реставрацията на раннохристиянския комплекс, бе да
възобновим празника. За да черпим сили и смелост за
по-добър живот, така както са правели нашитe деди. ■
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