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PASTORALA PREAFERICITULUI TIKHON  
MITROPOLIT AL ÎNTREGII AMERICI ȘI AL CANADEI 

PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2017 
Preacuvioșilor ierarhi, precucernicilor părinți, monasticilor, distinșilor slujitori, precum și întregii familii a 
Bisericii Ortodoxe din America: 

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 

Ziua strălucitoare a Învierii Domnului a mijit, iar festivitățile pascale ne-au îmbăiat în lumina preaslăvită a 
învierii și a înnoirii. Astăzi este o zi cu totul nouă, o zi care a început când lumina divină a pătruns și a 
risipit întunericul iadului și care s-a încheiat cu o mare explozie ce a avut loc, pe când Viața Veșnică a 
distrus moartea și stricăciunea.  

În această zi nouă și strălucitoare, credința noastră este reînnoită, împreună cu cea a Femeilor Mironosițe 
care stăteau lângă mormântul deschis; speranța noastră este adeverită împreună cu cea a Apostolilor pe 
drumul spre Emaus; iar dragostea noastră este întărită împreună cu cea a Maicii Domnului, care a rămas tot 
timpul alături de Fiul său. Chiar dacă ne numărăm printre cei care înainte L-au negat sau L-au părăsit pe 
Domnul Cel Răstignit, o asemenea ezitare sau rușine nu poate rezista puterii pe care noua viață o aduce în 
această zi.   

Știm prea bine că nu există om pe pământ care să nu păcătuiască, iar consecințele Căderii sunt reflectate 
într-o lume umbrită de război, de terorism și de mizerie umană. Cu toate acestea, această realitate 
întunecată își pierde puterea asupra noastră astăzi, pentru că am gustat din noua băutură a fântânii 
nestricăciunii, care ne umple de curaj duhovnicesc și de nădejde dumnezeiască. 

Acest curaj și această nădejde nu sunt doar emoții momentane și trecătoare, ci mai degrabă o experiență a 
vieții Domnului Care a Înviat și Care ne umple inimile de o asemenea bucurie, încât fiecare zi și fiecare 
clipă a existenței noastre să putem cânta imnuri pascale precum acesta: 

Ce dumnezeiască! Ce preaiubită! 
Ce dulce este vocea Ta, Hristoase! 
Căci Tu ai promis cu credință să fii cu noi, 
Până la sfărșitul lumii. 
Având aceasta ca o ancoră a nădejdii, 
Noi, credincioșii, ne bucurăm. 

Cu binecuvântare păstorească și cu dragoste întru Domnul Cel Înviat, 
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