АРХИЕПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ НА НЕГОВО
БЛАЖЕНСТВО МИТРОПОЛИТ ТИХОН
Пасха 2017
До Високоблaжените Архиереи, Преподобното Духовенство, почитаемите
монаси, видни настойници и цялото благочестиво семейство на
Православната Църква в Америка,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНА ВОСКРЕСЕ!
Най-сияйният ден на Възкресение Христово изгря и нашите Пасхални тържества
ни окъпват със славната светлина на обновление и регенерация. Днес е един
напълно нов ден, ден, който започна, когато божествения блясък прониза и разсея
мрака на ада и завърши със забележителна експлозия, която стана, когато Вечния
Живот строши смъртта и корупцията.
На този нов и светъл ден, нашата вяра е подновена, заедно с тази на жените
Мироносици, застанали пред отворения гроб; нашата надежда е потвърденa заедно
с тази на апостолите по пътя към Емаус; и любовта ни се засилва, заедно с тази на
Божията майка, коята остана завинаги на страната на Нейния Син. Дори и да се
броим сред броя на тези, които по-рано отрекоха или изоставиха разпънатия
Господ, такова колебание или срам не може да устои силата на новия живот на този
ден.
Ние знаем много добре, че няма човек, който живее и все още да няма грях, и
последиците от падението са отразени в един свят, помрачен от война, тероризъм, и
човешко нещастие. Независимо от това, тази тъмна реалност губи влиянието си над
нас днес, защото сме опитали от новата напитка от извора на безсмъртието, което
ни изпълва с духовна смелост и божествена надежда.
Тази смелост и надежда не са просто мимолетни емоционални състояния, но
по-скоро опит от живота на възкръсналия Господ, Който изпълва сърцата ни с
такава радост, че всеки ден и всеки момент от нашето съществуване можем да пеем
Пасхални химни като този:

Кoлко божествен! Колко обичан!
Колко сладък е гласът ти, Христе!
Защото си обещал вярно да бъдеш с нас
до края на света.
Имайки това като надежда,
Ние верните се радваме.

С моята архиепастирска благословия и любов във Възкръсналия Господ,

+ТИХОН
Архиепископ на Вашингтон
Митрополит на цяла Америка и Канада

