
Проповед на 11 ноември – деня на свети великомъченик Мина 
 

Братя и сестри, 

 
Днес честваме прославени мъченици, сподобени със сияйни венци в небесния 

чертог на Царя на славата – Всеподателя Бога. Честваме светите мъченици  Мина, 

Виктор, Викентий и мъченица Стефанида. Те всички предстоят пред Бога с оръдията на 

своето мъченичество и сияят по-ярко от звезди в невечерния ден на Божието Царство. 

Но за нас по-известен е свети Мина, египтянинът-воин, причислил се доброволно 

към небесните жители. Мъченическата му кончина се отнася към 304 година, когато 

гонението на езическия император Диоклетиан залива цялата Римска империя с потоци 

християнска кръв. 

Изповядал смело вярата в деня на езическия празник, свети Мина претърпява 

нечувани страдания и посичане с меч. 

След рождения си ден в Господа – както древните християни наричат деня на нечия 

мъченическа смърт – след рождения си ден в Господа, свети Мина е прославен от Него 

с безброй чудотворства. Това обяснява и широката почит към великомъченик Мина в 

целия православен свят. 

Всеки, който пристъпва с искрена молитва към него и проси неговото 

застъпничество пред Божия престол, е сподобен с небесно утешение. Защото светецът 

е измолил от Господа избавление за мнозина. 

И в нашия храм има икона на свети Мина – закрилник на християнския род, 

помощник срещу силите на злото, пазител на семействата. И тази икона се почита като 

чудотворна. 

Защото Бог не отминава молитвата от глъбините на сърцата ни. И сега повече от 

всякога, в това трудно и тревожно време, което ежедневно терзае християнската ни 

съвест, сега още повече е нужно да прибягваме към застъпничеството на Божиите 

приятели – светиите. 

И като възпоменаваме чудните им подвизи, за които са укрепени от Христа, да не 

спираме да молим: Свети мъченици, молете Господа за нас! Молете Го за нас – 

окаяните, страдащите, объркани християни на последните времена. Молете Го да не 

отстъпим от вярата, така както вие не отстъпихте от вярата. Молете Го да видим 

лъжата, която се представя за истина и за добро, и да се предпазим от нея. Молете 

Го да не отпаднем от едната, света и апостолска Църква, която е стълб и крепило на 

истината. Молете Го да не се съгласим с диктата на тоя свят, който лежи в злото! 

Молете Го да останем Христови, да бъдем християни - не само на думи, но и на дела. 

Молете Господа, свети мъченици, и за невръстните деца на нашето страшно и 

гибелно време, лишено дори от общочовешките ценности. Молете Всемилостивия 

Спасител да укрие Своите в тайното убежище на Своето спасение. Амин! 

Божието благословение да е с всички вас, по молитвите на светите мъченици Мина, 

Виктор, Викентий и благоречивата Стефанида, и по застъпничеството на великия 

църковен учител и изповедник – свети Теодор Студит.  

Честит и благословен празник на всички!  
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