ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Обични в Господа братя и сестри,
Църковното настоятелство на Българската източноправославна църква „Св. Вмчк. Георги
Победоносец”, Лос Анжелис, има удоволствието и честта да ви приветства с Великия ден на
светлото и славно Христово Възкресение: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
„Старото премина, ето всичко стана ново!” (2Кор. 5:17). С тези кратки думи св. апостол
Павел описва промяната, която настъпва в света с това велико и спасително за човешкия род
събитие. Ако до Христа бе в сила заповедта: „Пръст си и в пръст ще се върнеш.” (Бит.3:19),
сега се изпълни обещаната надежда: „Ти няма да дадеш на Твоя светия да види тление” (Пс.
15:10). Ако от страх пред смъртта, преди Христовото Възкресение, човеците живееха повече за
себе си нежели за Бога, сега за вярващите, добродетелния живот в Христа процъвтя нетление,
животът стана Христос, а смъртта придобивка (Филип. 1:21). Ако до Христа, сред човеците
властваше повече враждата, от колкото братолюбието, сега Църквата, осветена с Христовата
Кръстна жертва и Възкресение тържествено пее: „Ден на Възкресение е, да се просветим с
тържеството и един друг да се прегърнем. Да кажем – братя! И на тези, които ни
ненавиждат да простим всичко заради Възкресението и така да запеем: Христос възкръсна
от мъртвите, със смърт смъртта победи и на тези, които са в гробовете живот
подари!”(Слава, Стихирите на Пасха)
Всесърдечно ви пожелаваме Възкръсналия Животодател да ви дарува изобилно Своя мир и да
озари сърцата ви с Пасхалната радост, да укрепи душевните ви и телесни сили с всепобедната
Си любов, да ви дарува крепко здраве и благоденствен живот за много и много години; да
направи всички нас участници в Своето Възкресение сега и когато дойде в Царството Си!
В дните на Пасхалните празници, братски Ви каним да почетем заедно и празника на Св.
Великомъченик Георги Победоносец, небесния закрилник на нашата църковна община, който
тази година, с Божията помощ ще празнуваме на 04. май, Неделя на Мироносиците.
С любов във Възкръсналия Христос,
+Драговитийски еп. Даниил,
Църковният борд и настоятелството

