
Нужни ли са апостолите днес 

 
Времената се променят, хората живеят в различни обстоятелства, но апостоли ще са 

необходими винаги. Те са тези личности, които носят духовността и човечността в 

днешния все по – материален и често бездуховен живот. Апостолът е учител, който 

проповядва добро, възражда нравствени ценности. Така се съхраняват искриците 

надежда за стойностните неща. От такива силни духом хора, зависи способността ни да 

останем „будни”, да не губим надежда, да не изпадаме в отчаяние. 

 Често апостолите са съвсем обикновени хора, незабележими на пръв поглед. Но 

те завладяват с излъчването на душите си, силата на словото си и резултатите от делата 

си. Апостолите не се стремят да огласяват истини, борят се срещу неправдите, 

насилието и невежеството. Така те спасяват красивото и доброто в живота. 

Примирението е техния основен противник.  Една латинска сентенция гласи - „ 

Примирението облекчава болката, за която няма лек”. За духовната болка обаче, 

примирението е още по-болезнено. Затова апостолите воюват тихо, без хладно оръжие, 

само със силата на разума и душата си. Вероятно това е начина да се предпази света от 

самоуверени глупци и да се вдъхне сила на умните, които се колебаят... 

За да осъществят своите идеи и да бъдат силни, апостолите извеждат напред знанието, 

мъдросттта и силата на човешкия дух. Само просветеният, може да върши достойни 

дела, да работи за едно по-добро бъдеще и по-справедливо настояще.  

Според Християнството, апостолът е връзката между Бога и хората. Днес 

апостолът е връзка между човека и душата му. Ние се нуждаем от апостоли и аз мисля, 

че ги има. Те са сред нас, въпреки негативизма и надмощието на материалното. 

Осветяват тъмнината на ежедневието, създадена от вещоманията и материализма. В 

живота ни има много лъжа, егоизъм, несправедливост...И колкото по-ярък е мрака, 

толкова по-забележими стават делата на апостолите. Те не спират да се 

противопоставят на ограничените човешки нрави, да разгарят човешкият дух, да 

отстояват истината, да събуждат съвестта. Обикновени, незабележими, но 

впечатляващи с обикновената човешка доброта. 

Самите ние трябва да се противопоставяме на появата на някакви изключителни 

„апостоли”- проповедници, гръмки оратори и самозвани предводители. Днес ние трябва 

да бъдем добри, да отстояваме сами истината и справедливостта в ежедневието ни. 

Само така светът, в който живеем ще стане по-добър, защото доброто се множи само 

чрез повтаряне отново и отново. Затова днес мисълта на Достоевски „Красотата ще 

спаси света”, може да се претранформира и актуализира като –„Добротата ще спаси 

света”. 
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