монсињор ЛЕОНАРДО БЕГ, бискуп
ПРАВОСЛАВНО – СТАРОКАТОЛИЧКИ
ГЕНЕРАЛНИ ВИКАРИЈАТ СВ. МЕТОДА
_________________________________________________________________________
Драга браћо и сестре, драга сабраћо у служби на њиви Господњој,
Ускрс је највећи хришћански празник, дефинитивна потврда да Исус јесте Христос – Месија!
У тој вери и уздању, ми који верујемо у Христа, који се у њега уздамо, не требамо се бојати
ничега! Ми нисмо сами! Са нама су светитељи небески, ти становници блаженог раја који
нам помажу својим заговором код Бога. Са нама су апостоли и апостолски оци, свети
мученици, црквени оци и богоугодници, слуге Божије.
Са Црквом је дакле Божија сила, против које се не може, сила Светога Духа која је створила
Свемир, те надахњивала свете писце прошлости у писању Светога писма. Са нама је
Блажена Богородица Марија, Мајка Господа нашега. Кад је сва та сила светих са нама,
ничега се не требамо бојати ако се уздамо у Бога. Бојати се требамо само наше слабости и
несталности, наше ограничености, ограничене свесности, из које израстају сви недостаци и
слабости. Већ и мудри списи опште људске старине упућују на то да проблеми настају због
слабости, слабост појединца значи уску и ограничену свесност. Ојачати нашу свесност
својим снагама можемо само делимично, а сав преостали део дар је Светога Духа. Свако
може успоставити везу са узроком снаге дубоко унутар себе, са Духом Светим који столује у
сваком срцу.
Стога, будимо отворени, будимо проточни. Свети Дух Божији развија људски дух, а потпуно
развијен људски дух темељ је снаге. Свети Дух Божији развија пуни потенцијал нашег духа,
чиме нам даје и надахнуће, решења за све проблеме. Отвореност Духу Божијем предуслов
је процеса развоја стваралачке интелигенције која уклања препреке успеху и спонтано
ствара повољнију околину. То је стварност живота коју као верници сведочимо и другима,
како би радост Еванђеља надјачавала патњу овог отуђеног света. Стога, приклонимо се
Богу, пријатељу свих бића, који пребива у недоступној светлости и излива на нас своју
обнављајућу животворну енергију којом обасјава бескрајни Универзум, бескрајни Свемир.
Он нам даје снагу, Он који је извор живота целог Космоса, који је Господар Света, који нам
је послао свога Сина, Господа Исуса.
Ускрс је потврда победе Живота над Смрћу, Добра над Злим, Раја над Паклом. Нека Ускрсли
Господ буде пример кога ћемо у животу следити, нека нас све више зближи у љубави и
опраштању, како бисмо били истински наследоватељи Христа. Тим наследовањем надамо се
да ћемо доћи и до ускрснућа нашег, по ускрснућу Његовом.
Нека Васкрс на посебан начин продре до оних којима највише треба, оних који гладују и
немају никог свог, оних који не знају куда кренути и како почети, који копају по
контејнерима, оних који су болесни и напуштени, оних према којима институције не
показују људско лице. Помозимо људима колико можемо, нека и по нама Васкрсли Господ
буде близу њима.
Драга браћо и сестре, драги сарадници на њиви Господњој, само је Ускрсли вредан наше
хвале и славе, Он, једини Просветитељ и једини Пастир наш, којем нека је слава и част у
вечне векове!
Вама, Вашим породицама и родбини, као и свим људима добре воље, нека је срећан и
благословљен Васкрс!
Ваш бискуп,
Леонардо

