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ВЪЗКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ – ВЕЛИКДЕН 
Христос Воскресе!  Воистина Воскресе!  

От четенето на Евангелието на Йоан 1:1-14 на пасхалната Божествена Литургия, става ясно нашето 

убеждение, че Иисус Христос е въплътеният Син на Бога и чрез Него цялото творение се е появило. Той 

се превръща в човек, за да спаси Своето творение от тиранията на греха и смъртта. Четенето завършва с 

думите: "и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълна с благодат и истина." 

 

Бог не е идея да се спори. Той не може нито да бъде напълно изразен, нито проумян от човешкия ум. 

Той е известен в сърцето. Това знание е идентифицирано в 17-та глава от Евангелието на Йоан, като 

същност на вечния живот (Йоан 17:3). Това не е нищо по-малко от интимната лична среща с 

божественото. 

 

В един от нашите Великденски химни, ние пеем, "След като видяхме Христовото Възкресение, нека се 

поклоним на Светия Господ Иисус ... " Само тези, които са "видяли" възкресението на нашия Господ с 

очите на сърцето си, са в състояние да се поклонят на Господ Иисус в Дух и истина, напълно участвайки 

в Неговата трансформираща благодат. Възкресението е реално, но за да изпитаме неговата реалност ние 

трябва да го срещнем, да го  "видим“ в нашия собствен живот. 

 

Богослуженията на Пасха, и тези на Страстната седмица, които ни довеждат до Пасхалното 

Богослужение, ни предлагат възможността да станем свидетели на спасителните действия на нашия 

Господ Иисус Христос. Когато ние отваряме сърцата и умовете си, ние наистина стоим със светиите и 

апостолите, вземайки участие в събитията от живота на Христос, който донесе нов живот на света. 

 

Ние също трябва да вземем това, което получаваме от богослуженията и да носим този формиращ опит с 

нас в света. Благодатта на Възкръсналия Христос може да ни издигне от нашите собствени мъртви 

надежди и нагласи, от смъртността на греха, към нов живот, към живот на слава и мир, надежда и 

радост. От своя страна, този нов живот, се излъчва от човешкото сърце и блести сред другите около нас. 

 

Аз се моля, вашето Пасхално богослужение тази година да изпълни живота ви със светлината, която не 

може да бъде превзета от тъмнина.  Нека вашата лична среща с Възкръсналия Господ ви направи 

носители на неговото животворящо присъствие в живота на другите. 

 

С любов във Възкръсналия Христос, 
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