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ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИЯ ОТЕЦ  
ЗА  50-ия  СВЕТОВЕН ДЕН  

НА МОЛИТВАТА ЗА ЗВАНИЯ 

21 АПРИЛ 2013 – IVта  ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ  

Тема: Званията, знак за надежда основан върху вярата 

 Скъпи братя и сестри, 

В този петдесетгодишен Световен ден за Молитва за Звания, честван на 21 април 2013 
година, в Четвърта Пасхална Неделя, аз бих искал да ви поканя да размишляваме върху 
темата: «Званията, знак за надежда основан във вярата», която добре се вписва в 
контекста на Годината на Вярата в петдесетгодишния юбилей от откриването на 
Втория Ватикански Събор. Божият Слуга Павел VІ по време на Асамбелята на Събора 
постанови този ден за единeн призив отправен към Бог Отец, за да продължи да 
изпраща работници за неговата Църква (виж Мт 9,38). «Проблемът за достатъчния 
брой на свещениците –подчертаваше тогава Папата- касае от близо всички вярващи: не 
само, защото религиозното бъдеще на християнското общество зависи от това, но също 
така, защото този проблем е точен и неоспорим знак за жизнеността на вярата и 
любовта в енорийските и в частност на епархийните общности, както и свидетелство за 
моралното здраве на християнските семейства. Там, където се живее самоотвержено 
според Евангелието, там бликват многобройни звания за свещеническо и монашеско 
състояние» (Павел VI, Radio message, 11 април1964). 

През последните десетилетия разнообразните църковни общности пръснати по целия 
свят, отново се намериха, и се обединяват духовно всяка година в четвъртата Пасхална 
Неделя, за да измолят от Бог дара на светите Звания, както и да предложат отново на 
всички размишлението за спешната необходимост от отговор на Божия призив. Тази 
значима годишна среща насърчава значително един силен ангажимент, за да се поставя 
все по  в центъра на духовността, на  пасторалната дейност и в молитвата на верните, 
значението за званията за свещенство и посветен живот.  

Надеждата е очакване за нещо позитивно в бъдещето, но в същото време трябва да 
подкрепи нашето настояще, често белязано от неудовлетвореност и неуспехи. Върху 
какво се основава нашата надежда? Ако погледнем историята на народа на Израил 
разказана в Стария Завет, ние виждаме да се прокрадва дори в най-тежките моменти, 
като този на изгнанието един постоянен елемент, припомнен специално от пророците: 
спомена за дадените от Бог обещания на Патриарсите; спомен, който изисква да 
подражаваме на примера даден от Авраам, припомнен от  Апостол Павел, «и когато 
нямаше никаква надежда, Авраам повярва с надежда, че ще стане баща на много 
народи, според казаното: тъй многобройно ще бъде потомството ти» (Рим 4,18). Една 
истина поучителна и утешаваща, която прозира в цялата история за спасението е 
верността на Бог към Завета, в който Той се ангажира и обновява всеки път, когато  
човекът Го предава чрез изневяра  и грях от времето на потопа (виж Бит 8,21-22) до 
това на бягството с пресичането на пустинята (виж Втор 9,7); вярността на Бог, която 
стига чак до подпечатването на Новия и Вечен Съюз с човека, чрез кръвта на  Неговия 
Единороден Син, умрял и възкръснал за нашето Спасение.  
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Във всяко време, преди всичко в най-трудните моменти, именно верността на Бог, е 
истинската движеща сила на историята на спасението, която кара да туптят сърцата на 
хората и която ги утвърждава в надеждата да се присъединят един ден към  
«Обетованата земя». Тук се намира основата на цялата надежда: Бог не ни оставя 
никога сами и Той е верен на дадената Си дума. Поради тази причина, във всяка 
ситуация щастлива и неблагоприятна, ние можем да се храним с една солидна надежда  
и да молим заедно с псалмиста: «Само в Бога се успокоявай, душо моя, защото на Него 
ми е надеждата.» (Пс 61,6). Да се надяваме, впрочем означава да се поверим на верния 
Бог, който спазва обещанията на Завета. Вяра и надежда са също така тясно свързани. 
«В действителност ‘надежда’ е основната дума за библейската вяра – до такава степен, 
че в някои пасажи, думите ‘вяра’ и ‘надежда’ изглеждат взаимозаменими. Така е в 
Посланието до Евреите  се обвързва тясно  ‘пълната вяра’ (10, 22) ‘с надеждата, която 
изповядваме’ (10, 23). И така е, когато Първото послание на Петър насърчава 
християните да бъдат винаги готови да дадат отговор на  любовта – смисъл и 
основание  – за тяхната надежда (виж 3, 15), ‘надежда’ е еквивалент на  ‘вяра’» 
(Енцикликата  Spe salvi, т. 2). 

Скъпи братя и сестри, в какво се състои верността на Бог, на която ние трябва да се 
доверим с твърда надежда? В Неговата любов. Той, който е Отец, разпространява 
любовта Си  в най-съкровеното от нашето съществуване, чрез Светия Дух.  (виж Рим 
5,5). Именно тази любов, напълно проявена в Исус Христос, призовава нашето 
съществуване и изисква отговор относно това - какво иска всеки да прави със своя 
собствен живот, затова до колко е готов да рискува, за да го реализира напълно.  
Божията любов понякога следва неведоми пътища, но винаги придружава тези, които 
се оставят да бъдат намерени. Тогава надеждата се храни от тази увереност: «А ние, 
ние признахме любовта, която Бог има за нас, и повярвахме в нея» (1 Йн 4,16). И тази 
взискателна дълбока любов, която надхвърля повърхностното ни дава смелост и ни 
вдъхновява по пътя на живота и в бъдещето, кара ни да вярваме в себе си, в историята  
и в другите. Аз бих искал да се обърна специално към вас млади хора, и да ви попитам 
отново: «Какво би бил вашия живот без тази Любов? Бог поема грижата за човека, за 
сътворението чак до свършека на времената, докато доведе до добро Своя проект за 
спасението. Във Възкръсналия Господ ние имаме увереност за нашата надежда!» (Реч 
към младежите от Епархията в San Marino-Montefeltro, 19 юни 2011). 

Както се случи по време на Неговия живот на земята, и днес още Исус, Възкръсналият 
върви по дългите пътища на нашия живот и ни вижда потънали в нашите задължения, с 
нашите желания и нашите потребности.  Именно  във всекидневието Той продължава 
да ни отправя Неговото Слово; Той ни призовава да осъществим нашия живот с Него, 
единственият способен да утоли нашата жажда  за надежда. Днес още е Жив в 
общността на учениците, която е Църквата, Той призовава да Го последваме. И този 
призив може да ни достигне, в който и да е момент. И днес Исус още повтаря: «Ела и 
Ме следвай!» (Мк 10,21). За да приемем тази покана  не трябва повече сами да 
избираме своя собствен път. Да Го следваме означава да потопим своята собствена воля 
във волята на Исус, наистина да Му дадем приоритет, да Го поставим на първо място 
по отношение на всичко, което е част от нашия живот: пред семейство, работа, лични 
интереси,  пред самия себе си. Това означава да Му поверим нашия собствен живот, да 
живеем с Него в дълбока близост, да  влезем чрез Него в общение с Отца в Светия Дух 
и в последствие с братята и сестрите. Това общение на живот с Исус е привилегировано  
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«място», от където черпим опит с надежда  и където ще осъществим един свободен и 
пълноценен живот! 

Свещеническите и монашеските звания се раждат от опита на личната среща с Христос, 
от откровения и изпълнен с доверие диалог с Него, за да достигнат до Неговата воля.  
Тогава е необходимо да израстваме в опита на вярата, включително и в дълбоката 
връзка с Исус, като вътрешно вслушване в Неговия глас, който оттеква в нас. Този път, 
който ни прави способни да приемем призива на Бог, може да се постигне в лоното на 
християнските общности, които живеят интензивно в средата на вярата, едно 
самоотвержено свидетелство за присъединяване към Евангелието, едно страдание 
мисионерско, което води до цялостно себеотдаване за Царството Божие, подхранено от 
честотата на Тайнствата и по-специално на Евхаристията, както и от един ревностен 
живот в молитва. Този живот «трябва от една страна да бъде изключително личен, 
среща на моето аз  с Бог, с Живия Бог. От друга страна при това той (животът) трябва 
да бъде винаги и отново направляван и осветен от големите молитви на Църквата и на 
Светиите, чрез литургичната молитва, в която Господ ни учи да се молим по правилния 
начин» (Енциклика Spe salvi, т. 34). 

Постоянната и дълбока молитва прави да израства вярата в християнската общност с 
увереността, че е постоянно обновена, че Бог никога не изоставя Неговия Народ и го 
подкрепя, като провокира специални звания за свещенство и за посветен живот, които 
да бъдат знак на надежда за света. Свещениците и свещенослужителите, всъщност са 
призвани да се отдадат самоотвержено на Божия Народ, в служба на любовта, на 
Евангелието и на Църквата, в служба на тази уверена надежда, която само отварянето 
на хоризонта към Бог може да даде. Така със свидетелството за тяхната вяра и с 
тяхното апостолско дръзновение, те могат да разпространяват най-вече сред новите 
поколения едно силно желание да откликнат  щедро и бързо на  Христос, който зове да 
Го следват от близо. Когато един ученик на Исус приема Божествения призив, за да се 
посвети на свещеническа служба или да се отдаде на посветен живот, се проявява един 
от най-узрелите плодове на християнската общност, който й помага да гледа със 
специална увереност и надежда  към бъдещето на Църквата и към мисията за 
евангелизация.  Това изисква винаги наистина нови работници за проповядването на 
Евангелието, за Служението на Евхаристията, за Тайнството Помирение. Следователно, 
за да не липсват ревностни свещеници, които умеят да придружават младите като  
«спътници», за да им помагат да разпознават по често лъкатушещия и мрачен път на 
живота- Христос, Пътят, Истината и Живота (виж Йн 14,6); за да им преложат с 
евангелска смелост –красотата в службата на Бог, на християнската общност и на 
братята! Свещениците, които показват плодотворността на един ентусиазиран 
ангажимент даващ пълен смисъл на тяхното собствено съществуване, защото е 
основано дърху вярата в Този, Който пръв ни възлюби (виж 1 Йн 4,19)! Аз желая също 
младите хора сред толкова повърхностни и нетрайни предложения, да съумеят да 
съхранят влечението към ценностите, към възвишените цели, към радикални избори, за 
служба на другите по стъпките на Исус. Скъпи младежи, не се страхувайте да Го 
последвате и да изминете смелите и взискателни пътища на милосърдната любов и на 
самоотвержената обвързаност! Така вие ще бъдете щастливи да служите, да станете 
свидетели на тази радост, която светът не може да даде, вие ще бъдете живите 
пламъчета на една необятна и вечна любов, вие ще се научите да  «търсите основание 
за вашата надежда» (1 Петр 3, 15)! 
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