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Христос васкрсе!
Дан је Васкрсења! Слављем се просветлимо, једни друге загрлимо и
рецимо браћо свима, па и онима који нас ненавиде! Васкрсењем
опростимо све и тако велегласно запевајмо: Христос васкрсе из
мртвих, смрћу смрт поразивши и онима у гробовима живот
даровавши!
(Песма са васкршњег јутрења)
Данас је празник Васкрсења Господа нашега Исуса Христа – радујмо се и веселимо
се! Васкрс је наш највећи празник – празник победе Живота над смрћу, Бога над
сатаном, Човека у Христу Исусу над грехом. Христос васкрсе из мртвих! Рецимо то
свима! Васкрсли Господ Исус Христос је непоколебиви Темељ не само наше вере и
наше Цркве већ и свеукупног нашег постојања и свега што јесте. „Αко Христос не
васкрсе, онда је узалудна вера наша, узалудно је надање наше, још смо под
грехом!”, каже свети апостол Павле.
Овогодишњи Васкрс дочекујемо и славимо у тешким условима, у невољама у
каквима смо га ретко кад у прошлости дочекивали и славили. Живимо у данима
пандемије која је изненада задесила човечанство. Читав свет је захваћен и
угрожен једним вирусом. Да ли ће горди и себични човек данашњице извући
икакав закључак из те чињенице? Или ће и даље, без покајања и без љубави,
истрајавати на пројекту стварања свог лажног овоземаљског раја у којем нема
места ни за Бога ни за човека као боголико, духовно биће? Нашавши се у оваквим
невољама, морамо учинити све да себи и другима помогнемо, да разумемо и
подржимо напоре и програме надлежних здравствених, санитарних и државних
институција које улажу напоре како би нас заштитиле од заразе. Можда нам то
тренутно тешко пада, али све што је на општу корист морамо прихватити и
подржати, а себе и своје понашање томе подредити. Изнад свега, молимо се
Господу Богу да нас избави од ове епидемије и сличних опасности! Молимо се
Богу, учествујмо редовно и активно у светој Литургији, кајмо се за своје грехе и
водимо рачуна о своме здрављу и здрављу других! Ово је прилика да добро
размислимо сами о себи и о читавом свету. Гле, један вирус је уздрмао и бацио на
колена читав свет и довео у опасност здравље и животе милионâ људи! „Смири се,
горди човече!” – поручио је својевремено Достојевски. Његова порука је, рекли
бисмо, актуелнија данас него што је била тада када је изречена.
У радости Христовог Васкрсења имамо све вас, драга децо духовна, вас у отаџбини
и вас расејане широм света, у својим молитвама и очински све вас поздрављамо
сверадосним поздравом: ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
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