
Pesan Paskah Patriark Kirill dari Moscow dan Seluruh Rusia kepada para 
gembala utama, para gembala, para diaken, para biarawan-biarawati, dan 

seluruh umat yang beriman dari Gereja Ortodoks Rusia 
 

Para gembala utama yang mulia, para gembala dan diaken yang terhormat, 
para biarawan dan biarawati yang sekaliannya terhormat, saudara-saudari 
yang terkasih, 
 

KRISTUS TELAH BANGKIT! 
 
Sambil menyapa Anda dengan kata-kata yang menegaskan kehidupan ini, saya 
menyampaikan kepada Anda sekalian ucapan selamat yang sepenuh hati untuk 
Hari Raya Paskah yang agung dan menyelamatkan dunia. Pada hari yang terpilih 
dan kudus ini, begitu melingkupinya sukacita rohani dan syukur kita yang 
mendalam kepada Allah dan begitu nyata perasaan akan kuasa dan kedalaman 
kasih Sang Pencipta kepada manusia sehingga, ketika berusaha mengungkapkan 
perasaan-perasaan kita, kita begitu sulit menemukan kata-kata lain selain dari 
kata-kata para perempuan pembawa minyak mur yang berlari kepada rasul-rasul 
untuk menceritakan kepada mereka tentang peristiwa bermukjizat tersebut – 
bahwa mereka telah melihat Tuhan. 
 
Seseorang hanya dapat membayangkan bagaimana susahnya bagi murid-murid 
Sang Juru Selamat untuk percaya akan kenyataan Kebangkitan-Nya. Belum lama 
sebelumnya mereka melihat Guru mereka yang terkasih disiksa dan disalibkan. 
Masih segar dalam pikiran mereka ingatan-ingatan akan bagaimana Tubuh-Nya 
yang mati dan tak bernyawa telah diletakkan di dalam kubur, dengan sebuah batu 
yang berat digelundungkan ke pintunya. Dan sekarang perkabungan terganti 
dengan keteguhan iman dan kejayaan kehidupan, dan air mata penderitaan 
berubah menjadi air mata sukacita.  
 
Mengalami persekutuan yang nyata dengan Kristus yang telah bangkit dan 
sukacita Paskah yang tak kunjung padam mengilhami dan memberikan sayap 
kepada para rasul yang pergi ke ujung-ujung bumi untuk mewartakan 
pengampunan dosa-dosa dan keselamatan yang kita terima melalui Tuhan Yesus, 
yang bangkit dari kubur. Tidak takut akan kesukaran-kesukaran dan 
penganiayaan-penganiayaan yang bengis, mengalami kesengsaraan dan 



penderitaan, rasul-rasul tanpa lelah dan dengan berani membawa kesaksian 
tentang Kristus Sang Penakluk maut. 
 
Sudah dua ribu tahun sekarang, warta-warta tentang Kebangkitan telah 
membentuk inti dari kehidupan Gereja, yang telah berupaya untuk membawa 
berita-berita ini kepada setiap orang yang datang ke dalam dunia (Yoh. 1:9). 
Dalam terang Paskah, segala sesuatu memang berbeda: enyahlah rasa takut dan 
putus asa, yang disebabkan oleh dukacita, penderitaan, dan kesusahan hidup 
duniawi. Dan bahkan situasi-situasi yang menguji dari masa-masa susah ini 
kehilangan kegawatannya yang menyeramkan dalam perspektif kekekalan yang 
dianugerahkan kepada kita. 
 

Untuk menyaksikan tentang Juru Selamat Yang Telah Bangkit, kita tidak harus 
pergi ke suatu tempat yang jauh, seperti yang dilakukan para rasul, yang 
menyebarkan kabar Paskah ke seluruh dunia. Banyak orang di sekitar kita yang 
membutuhkan sebuah teladan hidup untuk iman Kristen yang bekerja oleh kasih 
(Gal. 5:6). Allah tidak menuntut dari kita tindakan-tindakan kepahlawanan yang 
melampaui kekuatan kita. Dia hanya meminta kita untuk menunjukkan kasih 
seorang kepada yang lain, untuk mengingat bahwa dengan melakukan demikian 
kita juga menunjukkan kasih kepada Dia. Sebuah senyum yang manis, perhatian, 
dan simpati kepada mereka yang dekat, sebagaimana dukungan dan kata-kata 
penghiburan yang pada waktunya dapat menjadi perbuatan-perbuatan kita yang 
terpenting demi Tuhan kita. 
 
Dan masa sekarang ketika dunia tercabik-cabik oleh perselisihan dan 
pertentangan, ketika banyak hati dipenuhi kebencian, ketakutan, dan 
permusuhan, penting khususnya untuk mengingat panggilan kristiani kita dan 
menunjukkan kasih sejati kepada sesama – kasih yang satu-satunya dapat 
menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan oleh kejahatan dan ketidakbenaran. 
Kita tidak boleh mengalah kepada pencobaan dari sang musuh besar yang 
berusaha memecah belah persatuan terberkati di antara orang-orang Kristen 
Ortodoks. Dengan bergelora saya berdoa kepada Tuhan kita Yesus Sang 
Penakluk maut dan meminta Anda juga untuk menaikkan doa-doa yang gigih 
kepada-Nya, supaya semua halangan dapat diatasi, perdamaian yang langgeng 
berjaya, dan luka-luka perpecahan disembuhkan oleh rahmat Ilahi. 
 



Menyalami Anda semua pada Hari Raya Paskah, saya memohonkan bagi Anda 
berkat Kristus Yang Telah Bangkit dan menghasratkan agar Anda, orang-orang 
yang saya kasihi, mendapatkan sukacita gemilang Paskah yang tak kunjung 
padam yang menguatkan kita dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jika Tuhan 
berkehendak, biarlah terang ini tidak pernah pudar di dalam hati kita, selalu 
bersinar di dunia (bdk. Mat. 5:14). Dan semoga kita, yang dicerahkan oleh Sabda 
Allah – dengan membaca Injil dan mengambil bagian dalam rahmat Ilahi melalui 
Sakramen-Sakramen Gereja – bertumbuh dengan mantap dalam pengetahuan 
akan Tuhan dan dalam menggenapi perintah-perintah-Nya, sehingga orang-
orang, melihat perbuatan-perbuatan baik kita, memuliakan Bapa kita yang ada di 
surga (Mat. 5:16) dan bergabung dengan kita dalam menyatakan dengan sukacita 
bahwa 
 

KRISTUS BENAR-BENAR TELAH BANGKIT! 
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