
 

 
 

 
 
 
 

 MESAJUL PASCAL al Preafericitului Tikhon, Mitropolit  
PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2020 

 
Spre Cinstitul Cler, Cinul Monahal și Binecredincioşii Bisericii Ortodoxe din America, 
 
Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! 
 
Astăzi prăznuim Sărbătoarea sărbătorilor, praznicul vesel şi strălucitor a Învierii Domnului. El s-a făcut om               
ca noi, a fost răstignit, a pătimit și a fost îngropat pentru noi. Și astăzi, după trei zile în mormânt, El se                      
ridică din morți, oferind la toţi toată promisiunea Învierii la viața veșnică. 
 
Viața noastră în Înviere începe chiar acum. Deși încă trăim în trup, nu ar trebui să trăim conform cărnii,                   
gândindu-ne doar la propriile noastre nevoi și dorințe trupești. Învierea lui Iisus Hristos ne cheamă,               
indiferent de situația noastră în viață, să trăim o viață matură spirituale chiar și acum. Esența unei astfel de                   
vieți spirituale este de a da viața unuia pentru alții, imitând pe Hristos care a murit spre folosul tuturor.                   
Aceasta este chemarea noii vieți pe care ne-o dă Învierea lui Hristos: “astfel încât, așa precum Hristos a                  
fost Înviat din morți prin slava Tatălui, așa și noi am putea merge în noua viață (Romani 6:4).” 
 
Anul acesta, sărbătoarea noastră Pascală vine în mijlocul pandemiei Covid-19 și niciunul dintre noi nu               
simte săvărşirea deplină a slujbelor. Câțiva sunt prezenți la serviciile limitate, în timp ce majoritatea se                
roagă în casele lor. Cu toate acestea, toți, oriunde ne-am găsi, putem trăi conform Învierii punând nevoile                 
altora înainte a celor noastre. În Vechiul Testament, în aceeași răsuflare în care Dumnezeu a îndemnat pe                 
poporul Său “să-și păstreze Sabatele Lui”, i-a îndemnat, de asemenea, să-și amintească de săraci și de                
pribegi și să lase porțiuni din cerealele și strugurii lor (Levitic 19:3-10). Fie ca noi, păstrând Paştile                 
Domnului, ca pe Primul Sabat, să ne amintim de săracii și nevoiașii, bolnavii și suferinzii înaintea noastră,                 
în special în acest moment al agitației economice cauzate de Coronavirus. Deoarece mulți dintre noi nu                
reușim să ne împărtăşim cu Pâinea cerească a Trupului lui Hristos în acest moment, așa cum este obișnuit,                  
să ne concentrăm cel puțin pe asigurarea faptului că frații și surorile noastre din jurul nostru au suficientă                  
pâine comună: mâncare și alte nevoi de bază. Făcând acest lucru, vom urma exemplul lui Hristos, care s-a                  
asigurat că miile au mâncare suficientă pentru a mânca și Cel care a lucrat pentru a vindeca pe cei ce zac și                      
bolnavii. 
 
Fiii mei cei iubiți în Hristos, modul în care sărbătorim Paștiile în acest an, fie că este vorba de casele                    
noastre sau de serviciile limitate, nu ar trebui să sugereze nimănui că Pasca Domnului nostru a fost anulată                  
sau în vreun fel diminuată. Mulțumind lui Hristos pentru misterul Mântuirii Sale, să strigăm cu toții cu                 
îndrăzneală, în deplină cunoaștere și asigurare, “Hristos a Înviat!” Să răspundem, într-adevăr, umblând cu              
curaj în “viața cea nouă” pe care Hristos ne-o dă astăzi. 
 
Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! 
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