
 

Проповед на Петровден 
 

Братя и сестри, 

На днешния тържествен празник Църквата чества светите апостоли Петър и 

Павел, наречени „първовърховни“. Честваме прославената двоица сред Господните 

ученици – великия Петър, пламенния Христов следовник, който дори ходеше по 

вода и получи от Господа ключовете на Царството небесно. Честваме и богомъдрия 

Павел, който макар и да не видя Господа по плът, беше удостоен с велики знамения, 

издигнат до третото небе и превърнат в най-ярък проповедник и огласител на 

Христовата истина. От него ни останаха 14 послания – писма, в които най-точно и 

последователно е разгърнато християнското учение, така както Светият Дух е осиял 

сърцата на апостолите от мига на светата Петдесетница. 

          Превърнали се в ловци на човеци, апостолите Петър и Павел неуморно 

благовестват по целия тогавашен цивилизован свят, неуморно се трудят, та 

Христовото спасително учение да озари краищата на вселената. Затова и названието 

„апостол“ значи нещо велико – пратеник и вестител на Христовата истина. 

          В немощи и скърби, в труд и бдение, в пост и несгоди, в бичуване и изтезания, 

в път, трудности и пререкания с близки и чужди – сред много изпитания минава 

животът на първовърховните апостоли. 

          Служителите Христови – богоизбраните апостоли до дъно изпиват чашата на 

страданията, така както нашият Господ Иисус Христос прие да изпие горчивата 

чаша на оскърбления, хули, страдания и смърт. Тежък е кръстът на апостола-

проповедник и сияен е венецът, отреден за онези, които един ден на престоли ще 

съдят света. Знаем, че в дните на нечестивия император Нерон и двамата апостоли 

се увенчават с мъченическа смърт в Остия, край Рим. Апостол Петър е разпънат на 

кръст, с главата надолу – както той сам е пожелал. Апостол Павел е посечен с меч 

като римски гражданин. 

          Така на едно и също място се представят в Господа първовърховните 

апостоли. Те предстоят днес пред Божия престол и ведно с другите апостоли се 

молят за грешния свят. Молят се за вразумление, за опомняне на света, тръгнал към 

погибел. Молят се за нашите чеда, които раснат, лишени от всякакви нравствени 

ценности. Молят се за мира и спиране на бедствията, за добро преуспяване и милост 

на всички. Затова и ние зовем „Свети апостоли, молете Господа за нас. Имате 

дръзновение, молете Го, заедно със света Богородица за спасение на грешния свят“.  

          Амин! 

          Бог да ви благослови по молитвите на светите славни първовърховни 

апостоли Петър и Павел! 

          Честит празник! 

          Честито на всички именици! 
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