PRIME MINISTER

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΣΧΑ 2020
Για τους Χριστιανούς, το Πάσχα είναι περίοδος περισυλλογής και αναζωογόνησης καθώς
θυμόμαστε την θυσία του Χριστού, την Ανάστασή Του και την Θεία ιστορία της
λύτρωσης.
Αυτή τη χρονιά θα εορτάσουμε το Πάσχα διαφορετικά.
Σε μια εποχή μεγάλης πρόκλησης για τον κόσμο, θα γιορτάσουμε το Πάσχα όχι στις
εκκλησίες μας, αλλά στα σπίτια μας μακριά από τις συναθροίσεις στις εκκλησίες.
Αυτό το Πάσχα περιέχει τη θλίψη με τον χωρισμό των οικογενειών και με την διακοπή
των παραδόσεών μας.
Αποστασιοποιούμεθα ο ένας από τον άλλον φέτος, ούτως ώστε το επόμενο έτος και μετά,
οι οικογένειές μας και οι εκκλησίες μας να σμίξουν και πάλι.
Αυτή η παγκόσμια υγειονομική κρίση είναι ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε εκατό
χρόνια.
Σε μια εποχή όπως η σημερινή, που τόσα πολλά απαιτούνται από εμάς, η ιστορία της
θυσίας του Χριστού και η Ανάσταση αποτελούν μια πηγή δύναμης και ελπίδας.
Η ζωή έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να αλλάζει στους επόμενους μήνες. Παρόλο που
είμαστε χωρισμένοι ο ένας από τον άλλο, η πίστη μας διδάσκει ότι μπορούμε να
είμαστε μαζί στο πνεύμα, ακόμη και αν είμαστε χωριστά σωματικά.
Κάθε μέρα η πίστη μας μιλάει σχετικά με τη ζωή μας που τοποθετεί τους άλλους
πρώτους. Απαντά στο ερώτημα που τέθηκε στον Ιησού: Ποιος είναι ο γείτονάς μου;
Αυτό θα ζήσουμε φέτος το Πάσχα. Αυτό το Πάσχα ζητούμε από τους Αυστραλούς να
παραμείνουν στο σπίτι. Να γιορτάσουν το Πάσχα διαδικτυακά και να χαρούν το Πάσχα
με εκείνους που μένουν μόνο στο σπίτι. Έτσι μπορούμε να φροντίσουμε ο ένας για τον
άλλον αυτό το Πάσχα.
Έχουμε ένα μακρύ ακόμη δρόμο αλλά είμαστε μέρος μιας καταπληκτικής χώρας και
εργαζόμαστε μαζί σε ένα τεράστιο στόχο ενότητας και συνεργασίας.

Οπότε, αυτό το Πάσχα κάνουμε μια περισυλλογή και αντλούμε από την πίστη μας ώστε
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών μας.
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