
Скъпи братя и сестри, хубав е днешния празник, защото ни кара да си спомним за 

двама велики светци и апостоли – Петър и Павел. 

Повечето проповедници предпочитат да наблегнат на различията между двамата, 

дори повече, отколкото е нужно, подчертавайки мисионерския дух на Павел и ръководещата 

функция на Петър. Някои даже считат, че Петър и Павел са пример за два напълно 

противоположни модела на църквата: църквата на Петър, тоест йерархията, която обитава 

зданията и църквата на Павел – мисионерка сред хората. 

Аз лично, предпочитам днес да подчертая общите им черти, онези, които свързват 

двамата светци, като започна от края на живота им, за да достигна до началото, до корените 

на тяхното звание. 

1. И двамата умират като мъченици. Петър е разпнат, а Павел – обезглавен. Добре 

знаем какво означава мъченическата смърт, независимо дали е преди две хиляди 

или шейсет години, като свидетелството, което ни остави и нашия блажен Евгений 

Босилков: изправени пред властта, която копнее да контолира и управлява всичко, 

тези мъже казват: „Аз не съм съгласен. Аз съм свободен човек, защото Христос ме 

освободи. Той и само той е мой Господ”. И точно както Христос остана верен на Отца 

до края, така и тези обикновени хора останаха верни на Христос, като пожертваха 

собствения си живот. 

2. И двамата завършват житейския си път в Рим. Петър и Павел прекарват последните си 

дни в малка християнска общност в Рим, събрала в себе си шепа християни – едно 

малко семе, щипка мая в големия град, който в онези времена беше наистина център 

на света, столица на Римската Империя. Град, в който тогава нямаше и една църква 

(събираха се в жилища), но все пак град, който тайнствения Божи промисъл беше 

предопределил за физически и духовен център на Църквата. 

3. И двамата са мисионери. Просто трябва да прочетем Деяния на Апостолите, които 

разкриват мисионерския дух и кураж на Петър, проявил се за пръв път в деня на 

Петдесятница, а за Павел – в момента на неговото обръщане. Има още нещо – 

мисионерският им плам ярко изпъква и в няколкото запазени техни послания в Новия 

Завет. 

4. И двамата основават и ръководят християнски общности.  Дейността им не се 

ограничава само в известяване на евангелието – те съпровождат общностите си по 

пътя на тяхното израстване, преминавайки през редица трудности – литургични, 

икономически, семейни, катехистични. Общността, във всяко едно отношение е била 

част от сърцето им, от самите тях. 

5. И двамата получиха ново име: Петър се казваше Симон, Павел – Саул. Срещата им с 

Христа ги промени така дълбоко, че ги превърна в напълно нови хора. 

6. И двамата бяха повикани лично от Исус: Петър – на брега на Галилейското езеро, а 

Павел – по пътя за Дамаск. 

Бихме могли да продължим да изброяваме, но мисля, че казаното дотук е достатъчно.  

Да честваме заедно днес празника на Петър и Павел ни приканва да преоткрием всичко 

онова, което ни свързва, без да ни кара да губим идентичност, а запазвайки различията във 

всеки един от нас. Не трябва да забравяме, а да отдадем нужното и на Римската Църква, 



окъпана в кръвта на Петър и Павел, родена от тяхното свидетелство. Винаги да помага 

застъпничеството на Петър и Павел на нашия обичан папа Бенедикт в тежката му служба на 

мисионер, учител на вярата и водач на Църквата. 

 

 

 

 


