
Скъпи братя и сестри!

 Негово светейшество папа Бенедикт 
XVI обяви за целия католически свят 2013 
година за година на вярата. Призвани сме да 

живеем по-задълбочено своята вяра. Защо? 
Ако днес се запитаме какво е нужно на човек, не бихме могли да 
изброим всичко. Всъщност едно единствено нещо е абсолютно 
необходимо. Не толкова хляб, но вяра. Ще каже някой без хляб 
не се живее. Но без вяра е още по-лошо. Престъпленията, които 
се вършат днес, са преди всичко поради липса на вяра. Наистина 
има хора, които умират защото нямат хляб, но много повече са 
онези, които умират в престъпления – а всяко престъпление е 
грях. Следователно умират много повече като жертва на греха 
отколкото на глада. Ако не ти достига хляб винаги ще се намери 
някой да ти даде. Но ако липсва в твоя живот Бог – вярата, ти 
си нещастник, един удавник, независимо че можеш да потъваш и 
в злато. Никой не може да ти помогне. Ако нямаш Бог в себе си, 
дори твоята майка не може да изпълни пустоша в твоя живот. 
Тя може най-много да плаче заедно с теб, но не може да ти 
даде това, което само Бог дава. Докато хората вярват само в 
това, което  ги задоволява тук на земята, животът им ще бъде 
една непрекъсната борба, а наследството кръв и сълзи. Защото 
докато за тях Бог няма, съществува само един закон: блажен 
е онзи, който пръв се докопа до парата. И тогава преставаме 
да бъдем братя, а дебнещи се конкуренти.  А там, където има 
вяра, думите на Христос: „Не правете това, което не искате 
да правят на вас”, са чути и тогава може да започне нещо ново, 
по-хубаво. Защото стойности като мир, правда, почтеност, са 
части от една верига, чиято първа брънка е вярата в Бог. Ако 
отречеш или счупиш тази първа брънка, цялата верига рухва, 
защото без вяра няма морал, без морал няма правда, без правда 
няма мир, без мир не се живее. 

Пожелавам на всички благодатна година на вярата! 

Епископ Христо Пройков
Апостолически екзарх
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