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В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес светата Църква
символически ни прави участници в свалянето от Кръста на
Пречистото Тяло на Спасителя след извършения от Него изкупителен
подвиг. Църквата ни подготвя за възпоменаването на това събитие
чрез строгите дни на Великия пост, призовава ни да осмислим
преминалия живот, да проверим себе си в светлината на Божиите
заповеди, да принесем на Господа покаяние, за да се подготвим,
колкото може по-достойно, за светите дни и да съумеем да ги
преживеем в сърцата си. Тогава Господ ще ни даде радостта да
срещнем Него Възкръсналия, тази радост, която се дава на
православния човек в Пасхалната нощ.

Тази радост за Възкръсналия Господ и Спасител ние трябва да носим
през целия си живот, да живеем с тази радост. Тя трябва да ни дава
мъжество и сила да извървим нашия житейски път. Да си припомним
преподобни Серафим Саровски, живеещ с тази Пасхална радост и
посрещащ всеки идващ при него с думите: „Радост моя, Христос
воскресе!”

Тази Пасхална радост чувстват тези, които посрещат празника Пасха
очистени и подготвени, с чисти сърца. В тези свети дни всеки от нас
трябва да премисли преминалия Велик пост, да даде отговор пред
своята съвест и пред Бога. Станали ли сме по-добри, по-милосърдни
към ближните, нарасна ли у нас любовта към хората, с които ние
извървяваме своя житейски път?

Земният, временен живот се дава на човека за усъвършенстване.
Господ казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш
Отец” (Мат 5.48). Всеки от нас трябва да се стреми към това
съвършенство. Ние трябва да осъзнаваме, че Господ е с нас. Нали
Господ е обещал да пребивава с вярващите. Той е казал: „Дето са
двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях” (Мат
18.20). Господ ни дава Своята благодат в молитвите и Тайнствата на
Църквата. Причащавайки се със Светите Христови Тайни, ние се
съединяваме с Господа. А когато Господ е с нас, никакви трудности не
са страшни за нас. Всеки от нас трябва да носи с търпение своя
житейски кръст, следвайки Господа. И ако се обръщаме към Бога в



началото и в края на деня, в началото на всяко дело, в общата
църковна молитва, Господ не ще ни отлъчи от своите блага.

Кръстният изкупителен подвиг на Спасителя е проявление на любовта
на Христос към човешкия род. Господ призовава всички нас с думите:
„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви
успокоя” (Мат. 11:28). Приближавайки се към Светата Плащаница,
нека не само помним, но и да чувстваме, че Господ е страдал за
човешките грехове, че Той е извършил изкуплението на човешкия род.
Нека се молим Божията милост и благословение да съпътстват всеки от
нас, Господ да ни сподоби с пасхална радост да посрещнем
Възкръсналия Спасител. И тази радост нека ни укрепява не само в
пасхалните дни, но и през целия ни живот.

В апостолското четиво апостол Павел казва: „Радвайте се винаги в
Господа” и обяснява защо е нужно да се радваме: „Господ е близко”.
Той е близък до всеки човек. И само от нас зависи ще се
приближаваме ли към Господа със своя живот, с добри дела, с
молитвен подвиг, или не. Нека днешното свещено възпоменание на
свалянето на Пречистото Тяло на Спасителя от Кръста ни напомня за
великия изкупителен подвиг на Спасителя. В Него ние вярваме, на
Него се уповаваме, на Него се молим и Той укрепява сърцата ни.
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