АРХИЕПАСТИРСКО ВЕЛИКДЕНСКО ПОСЛАНИЕ
НА НЕГОВО БЛАЖЕНСТВО МИТРОПОЛИТ ТИХОН
ПАСХА 2015
За Почетното Духовенство, Монаси, и верните на Православната Църква в Америка,
Това е денят на Възкресението! Нека бъдем озарени, народе! Пасха! Пасхата на Господа.
Защото от смърт към живот, и от земята към небето, Христос, нашия Бог ни води, както
пееха в песента на победата! (Пасхални Утринни молитви, Ода I)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНА ВОСКРЕСЕ!
Днес, на този сияен Празник на празниците, нека всички се радваме като ново-озарени души,
огреяни от светлината и радостта на Възкресението на нашия Господ! Триумфа на Христос над
корупцията и смъртта е победа за всички хора; няма победени, само смъртта и порочността,
защото това е победа, която направи възможно спасението за всички. Ние предлагаме нашите
изрази на радост и веселие днес, присъединявайки се към безбройните вярващи православни
християни, които повече от две хилядолетия по целия свят, свидетелствуват за Пасхата на нашия
Господ.
Днешният свят копнее за удовлетворение, и е гладен за любов, истина и правда. Ние имаме
скъпоценната отговорност да провъзгласим Иисус Христос - Възкръсналият - за Който
християните от втори век, казаха:
Това е Алфата и Омегата! Това е началото и края, неизказаното начало и неразбираемият
край. Това е Христос! Това е цар! Това е Иисус! Това е водачът! Това е Господ! Това е Той,
Който възкръсна от мъртвите! Това е Той, Който седи от дясната страна на Отца! Той се
носи от Отца и е роден от него! На Него да бъде слава и могъщество за винаги. Амин! [На
Пасха, Свети Мелито от Сардис].
Христовата победа над смъртта и корупцията е също и наша победа, тъй като божествената
Пасха на Господ ни донесе тези които са смъртни и земни "от смърт към живот и от земята към
небето." Също така Той, възкръсналият Господ, ни даде борбите на Великите пости, този образ
на “тясната пътека“ на живота, защото наистина пътуването ни не свършва с Господнята Пасха.
По-скоро днес ние започваме това пътуване наново, което в крайна сметка ни води до нашата
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собствена смърт и възкресение в славното и величествено Второ Пришествие на Христос.
Днешният празник ни подготвя за това пътуване към вечното царство.
Възкресението отваря за нас пътя на радостно покаяние, така че подобно на учениците по пътя за
Емаус, сърцето ни може да гори в нас когато нашия Господ отваря за нас Свещеното Писание,
така че наистина вече няма нищо което да стои на пътя ни, за да знаем Него като "Възкресението
и Животът."
Като продължаваме по нашия път към спасението, на нас ни е дадено Възкресението като
мотивация и сила, за да постигнем всичко добро, което е необходимо да се разшири Неговото
земно царство, Църквата. Всеки от нас е достоен за нашето призвание да укрепим нашата лична
вяра във Възкръсналият Господ - и, като учениците след Възкресението, да го споделяме с
любов и радост с всички, които ще го приемат.
Все още има такива, които или по избор или обстоятелство, продължават да седят в тъмнина гладни, голи, сами, лишени от свобода, и в отчаяна нужда от Христовата любов и състрадание.
Както свети Тихон от Москва, пише на новото си стадо в Америка, "Наше задължение е да
споделим нашите духовни съкровища, нашата истина, нашата светлина и радост с тези, които не
разполагат с тези подаръци. И това задължение е не само на пастори и мисионери, но също така и
на миряните, тъй като Църквата на Христос, според мъдрото сравнение на Свети Павел, е тяло, и
за живота на тялото всеки член трябва да вземе участие. "
Това е моята молитва днес на този Празник на празниците, че този Свят Ден от светите дни, този
Триумф на триумфите ще укрепи всички нас, за да прегърнем, да продължим и разширим
мисията на нашия Господ. И че Той ще ни даде куража и силата на духа, необходими да се
ангажира света с посланието на Христос за любов и спасение, и да оповестим пред всички:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С моите архиепастирски благословии и любов във Възкръсналия Господ,
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