
Wielkanoc 2006 
 
 
                      Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał! 
 
Do czcigodnych Hierarchów, Duchowieństwa, Miłujących Boga mnichów i 
mniszek oraz wiernych Kościoła Prawosławnego w Ameryce: 
 
 
Drodzy umiłowani w Chrystusie, 
 
U początku naszej podróży ku Wielkanocy, podchodzimy jeden do drugiego 
prosząc i jednocześnie szukając przebaczenia win. Dziś, gdy celebrujemy 
zakończenie tej podróży, celebrujemy te właśnie przebaczenie przychodzące z 
pustego grobu, przebaczenie burzące ściany wszelkich podziałów i wzywające nas 
do otwarcia naszych serc ku wszystkim wokół nas, przyjaciołom i wrogom. 
 
Celebrując Zmartwychwstanie, nie świętujemy wydarzeń z przeszłości, nasze 
wygłaszanie Paschy zakorzenione jest w wydarzeniu nie ulegającym ani czasowi 
ani przestrzeni. My dosłownie uczestniczymy w rzeczywistości zawsze obecnej, nie 
znającej końca, jednoczącej to co minęło i to co ma dopiero nadejść w 
ponadczasowej celebracji najbardziej idealnego przykładu miłości, której ludzkość 
mogła doświadczyć. Nasze serca sa oświetlone. Nasze oczy są otwarte gdy 
Zmartychwstały Zbawca wzywa nas aby spojżeć poza troski i smutki tego swiata ku 
obiecanej radości w świecie który ma nadejść. Nasza zazdrość i pasja, duma i 
nienawiść stają się bez znaczenia gdy uczestniczymy w wiecznym zwycięstwie i 
nowym życiu zaoferowanym nam przez Chrystusa. 
 
Swięta Pascha jest przepełniona przebaczeniem, tak samo, gdy na samym początku 
naszej podróży ku Wielkanocy, wezwani byliśmy aby zaoferować i szukać 
przebaczenia win. Nasz Zbawca nie przyjmuje kompromisow w tej sprawie. 
Ojcowie Swięci przypominają nam, że ciepło płynące z miłości Bożej zaprawdę 
oczyszcza nas gdy sięgamy jeden do drugiego w miłości, jednocześnie męczy nas, 
gdy serce nasze pozostaje zimne, gdy szukamy przebaczenia ale nie oferujemy nic 
w zamian. 
 
Stwierdzenie, że żyjemy w czasach wielce niestabilnych, przepełnionych złością i 
nienawiścią jest niedopowiedzeniem. Wiadomości i obrazy wojen i strachu, braku 
człowieczeństwa i śmierci są przed naszymi oczami każdego dnia. Swiat postrzega 
agresję jako znak siły, gdy przebaczenie i pojednanie jako znak słabości. Ale w 
środku takiego chaosu, światło pustego grobu iluminuje na tych, ktorzy przyjmują 
zmartwychwstałego Zbawcę. 
 



Nie bójmy się zaoferować jeden drugiemu te święte przebaczenie, którym nas Pan 
tak obficie obdarzył. Radujmy się w tym najważniejszym Swięcie Swiąt i niech 
pokój i miłość Zmartwychwstałego Pana oświetla was. 
 

Z miłością w Zmartwychwstałym Chrystusie, 
 

 
 

+ Herman 
Arcybiskup Waszyngtonu i Nowego Jorku 
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