
Проповед на 30 юни - Събор на светите славни и 

всехвални 12 апостоли 

Братя и сестри, 

Празникът на светите първовърховни апостоли Петър и Павел 

продължава и в днешния ден. Честваме днес дванайсетте Господни ученици – 

онези, които Господ избра и повика, за да бъдат преки свидетели на учението и 

чудесата Му, онези които седяха с Него на последната вечеря и Той уми нозете 

им, онези които получиха дарбата да изцеляват, очистват, възкресяват и 

спасяват. 

          Чухме имената им в днешното евангелско четиво. Това са братята Петър 

и Андрей, братята Иаков Зеведеев и Йоан, наречен Богослов, четвъртият 

евангелист, Филип и Вартоломей, когото наричат и Натанаил, Иаков Алфеев и 

Тадей, Тома и Матей, Симон от Кана Галилейска и свети Матия, избран от 

апостолския събор на мястото на предателя Иуда Искариот. 

          Те са неуморни труженици на Божията нива, близки Христови приятели, 

спътници и довереници, преки слушатели на словото Божие, запаметили 

думите, гласа и жестовете на Богочовека. Те са удостоени с великата почит да 

станат избрани съсъди на Христовата проповед и да пострадат за Христовото 

име. Всички те, всички без свети Иоан Богослов, ще пролеят кръвта си за 

Христа и така, като живи камъни, ще споят градежа на Църквата. 

          Почитаме ги като основатели на първите християнски общини, като 

събеседници на света Богородица и на ангелите, като проповедници и 

мъченици, които един ден на светли, по-светли от слънце престоли ще съдят 

света. 

          Виждаме ги като предани човеци, но уморени и неразбиращи изцяло 

истинното месианско послание на Спасителя до мига на Петдесетница. 

Оттогава Светият Дух, слязъл свише, ги прави необорими проповедници и 

безстрашни изповедници на вярата. 

           Молим се за тяхното молитвено застъпничество, за тяхната помощ – като 

съзерцавали лика на Богочовека през земния Му път и като съзерцаващи вечно 

божествената слава в невечерния ден на Божието Царство. 

          Молим се на целия апостолски лик, над който сияе Пречистата 

Владичица, молим се за частица от апостолското дръзновение за изповядване 

на истината. Защото Христос е Пътят, Истината и Животът. И живеем ли, 

умираме ли – Господни сме.  

          Дано светите апостоли да укрепят вярата и на нас - днешните християни, 

които живеем в лукави и бездуховни дни! 

          Амин! 
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