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Християнската църква 
чества едновременно 
паметта на великите 
апостоли Петър и Па-
вел, които тя нарича 

първовърховни първопрестолници 
и вселенски учители. Те много се пот-
рудили за разпространение на слово-
то Божие, претърпели много стра-
дания и гонения и са ни завещали в 
своите послания основните правила 
на християнската вяра и живот.

Свети апостол Петър, брат на ап. 
Андрей Първозвани, бил неук и бе-
ден рибар от гр. Капернаум на брега 
на Галилейското езеро. Еврейското 
му име било Симон, а името Петър, 
което на гръцки означава „камък“, 
му дал сам Исус Христос. Ревностен 
във вярата, когато Христос запитал 
за кого го мислят човеците, Петър 
отговорил, че той е син на живия Бог.

Петър бил един от най-любимите 
ученици на Спасителя и бил възди-
гнат от Господа до апостолско дос-
тойнство. Петър следвал неотделно 
Спасителя до деня на Възнесението 
му. Преди залавянето му Петър се 
отрекъл от Христа по време на съда, 
но и горчиво се разкаял.

След Възнесението на Исус и сли-
зането на Светия Дух, ап. Петър про-
повядвал и вършил много чудеса и 
изцерения в Палестина, Мала Азия, 
Гърция и други страни. Отишъл в 
Рим при гонението на Нерон и бил 
осъден на разпъване. От смирение, 
по негово желание, бил разпнат с гла-
вата надолу в 67 г. – годината, в която 
и ап. Павел намерил мъченическата 
си смърт.

Свети апостол Павел (от латинско 
паулус – малък), с кръщелното име 
Савел, не е от кръга на Христовите 
ученици. Роден в Мала Азия, в град-
чето Тарс, той бил фарисей и в духа 

на консервативния 
юдеизъм участвал 
в гоненията срещу 
християните и в 
убийството на све-
ти първомъченик 
Стефан. Обръща-
нето му към Хрис-
тос станало нена-
дейно, в резултат 
на необикновено видение. В книгата 
„Деяния на Св. апостоли (XI глава) 
се разказва, че на път за Дамаск Са-
вел видял необикновена светлина и 
чул Божият глас от небето: „Савле, 
Савле, защо ме гониш?... Аз съм Ии-
сус, когото ти гониш“. Това събитие 
било повратно в живота му. Излеку-
ван, той се покръстил и станал най-
ревностният разпространител на 
християнската вяра. Проповядвал в 
Антиохия, Киликия, Кипър, Галатея, 
Ефес, Атина, Македония, Коринт, Ис-
пания и затова е наречен „апостол на 
езичниците“. Около 67-ма година Па-
вел бил окован и изпратен в Рим на 
съд. Загинал мъченически на 29 юни 
67 г. заедно със Свети апостол Петър. 
Смъртта му съпровождали множе-
ство чудеса. Преданието разказва, 
че вече отрязаната глава на светеца 
продължавала да слави Господа, а 
там, където тя паднала, избликнали 
три извора (на мястото на днешния 
манастир „Три фонтана“ край Рим). 

Макар че църквата празнува па-
метта на двамата апостоли в един 
ден (защото в един ден са починали), 
народът ни е пожелал да ги отдели и 
така на 29 юни се почита Петър, а на 
30 юни – Павел. 

Ритуали
На Петровден свършват петров-

денските пости. Те започват първата 
седмица след Свети дух и големината 

им зависи от това кога е празнуван 
Великден. Отговява се с петровска 
ябълка и петровско пиле. Прави се 
млечна баница, за да е сладка година-
та. Традиционно ястие за празника е и 
бито прясно сирене, което се пържи с 
брашно, нарича се „бял мъж“. За това 
ястие съществува легенда, свързана с 
вярата, че Свети Петър е покровител 
на жетварите. На Петровден той сам 
слиза на полето и жъне заедно със се-
ляните. Затова на празника се работи 
до обяд, а после се празнува. Веднъж 
на Петровден жътварите сложили 
сирене на трапезата си. То се разто-
пило от силното слънце и хората се 
притеснили, че няма с какво да на-
гостят апостол Петър. Тогава той се 
пресегнал към близката нива, откъс-
нал няколко класа жито, разтъркал 
ги между дланите си и те станали на 
бяло брашно. Гостът поръсил сирене-
то. Получила се каша, която нарекли 
„бял мъж“. Оттогава хората винаги 
поднасят това ястие на Петровден. 

За празника може да се приготви 
тиквеник, да се напълни пиле – със 
сирене и магданоз, с ориз.

Заедно с Гергьовден и Илинден 
денят на Светите апостоли Петър и 
Павел е свързан с горещото лятно 
слънце, с умирането и възкръсване-
то на всяка нова стопанска трудова 
година и същевременно с легендата 
за доброволната жертва – тази, която 
е най-скъпа на Бога.  ◆

Апостолите Петър и Павел. 
Стенопис от 1744 г. в манастира в Арденица


