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 “…and He [God] will deliver us from your hands, o king [Nebuchadnezzar]. 

But if not, let it be known to you, o king, that we will not serve your gods nor worship 

the golden image you set up.”  

 

Beloved Faithful: 

 

 These words are from the third Prophecy reading in the Book of Daniel (3:1-

59) heard at the morning Vesper Liturgy on Holy and Great Saturday. It is a resolute 

account of steadfast faith under the most adverse conditions. The Three Youth in 

Babylon hold fast to their faith and trust in the one, true, God of Creation, the God 

of the Fathers of Israel. 

 

 When our faith weakens because of doubt or despondency, we would do well 

to read again this scriptural passage and take courage from the declaration, that even 

if God does not spare us from pain, adversity or death, we will not betray our pledge 

of faith. 

 

 The Resurrection of Christ our Lord is a singular act of God that brings us to 

Him to root in our souls that same faith and trust shown by the Three Youth of old. 

When we proclaim, “Christ is Risen” we give witness to the power and love of God 

and join Ananias, Azarias and Misael “praising the Lord and exalting Him to all 

ages.” 

 

 At Holy Paska let us greet one another and bless one another with a kind word 

and a clean heart. I wish you and your family the riches of Holy Paska for good 

health, peace and joy. 

 

           With paternal blessings in the Risen Lord, 

 

             + Metropolitan Ilia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mesazh për Pashkë 2020 

 

Të dashur besimtarë: 

 

  “Ja Perëndia ynë ... do të na çlirojë nga dora jote, o mbret 

[Nabukodonoser]. Por edhe sikur të mos e bënte, dije, o mbret, që ne nuk do t’u 

shërbejmë perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur.” 

 

 Këto fjalë, marrë nga Profecia e tretë sipas Librit të Danielit (3:1-59) lexohet 

në Liturgjinë e mëngjesit të së Shtunës së Madhe është një tregim që paraqet 

vendosmërinë në besimin e palëkundur në rrethana të vështira. Të tre djemtë në 

Babiloni shtjenë besimin dhe shpresën e tyrë plotësisht te një Perëndi i vërtetë dhe 

krijues- Perëndi i Etërve të Israelit. 

 

 Kur besimi ynë dobësohet nga shkaku i dyshimit apo dëshpërimit, do bënim 

mirë të lexonim përseri këtë pasazh dhe të bashkohemi me Ananian, Azarian dhe 

Misailin duke e “himnuar Zotin dhe e përmbilartësuar Atë për gjithë jetën.” 

 

 Për Pashkën e Madhe le të përqafojmë njëri-tjetrin me dashuri dhe le të 

bekojmë njëri-tjetrin me një fjalë të mirë dhe zemër të pastër. Ju uroj gëzuar nga mot 

Pashkën, me shëndet, lumturi dhe paqe për ju dhe për familjen tuaj. 

 

       Me bekimet atërore në Zotin e ngjallur. 

 

 

       + Mitropoliti Ilia 

 


