
Пасха Христова 2006 р. 
 

Христос Воскрес!   Воїстину Воскрес! 
 
           

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чернецтву 
   та всім вірним чадам Православноі Церкви в Америці. 

 
 
Воскресіння день, і просвітімся торжеством, і один одного обіймемо. Скажімо: 
“Браття”, і тим, що ненавидять нас, простімо все задля воскресіння!  (Стихира 

Пасхи) 
 

                                              
Улюбенні  у Христі брати і сестри! 
 
Перед тим як  розпочати нашу подорож до Святої Пасхи, ми  попросили один в 
одного прощення, так як прощення  є першим кроком до покаяння. Сьогоднї, 
коли ми святкуємо завершення цієї подорожі, ми святкуємо те прощення, яке 
прийшло з порожнього гробу, те прощення, яке зруйнувало стіни розлуки  і 
кличе нас обняти друга і ворога заради Того, Хто запрошує  нас прийняти 
участь в Його Божественній природі. 
 
Будучи далеко від святкування минулих подій, наше проголошення 
Воскресіння базується на подїї яка немає границь  ні  в часі, ні в просторі. Ми 
буквально беремо участь в завжди присутній дійсності, яку ми знаємо як 
«незаходиме Сонце» яка обєднує, яка проходить перед нами, і яка ще прийде  у 
вічному святкуванні самого прекрасного прикладу і досвіду любові які були 
відкриті людству. Ми  стоїмо з жонами-мироносицями при вході  до гробниці і 
посеред вічного Царства Божого в один і тойже час. Наші серця просвітленні. 
Наші очі відкриті, так як Спаситель кличе нас подивитись на турботи і печалі 
цього світу через призму радості, обіцяної в майбутньому житті. Наші заздрість 
і пристрасті, наші гордість і ненавість  не мають значення, так як ми 
сприймаємо вічну перемогу і нове життя,  свобідно даровану нам Христом, 
Вічним Переможцем,  
 
Так як наша подорож почалась з поклику знайти і дати прощення, так само 
правдива радість Святоі Пасхи здійснюється в прощенні. Відносно цього, Наш 
Спаситель не робить  ніяких винятків.    Святі отці нагадують нам, що теплота 
вогню Божої любови,  в дійсності очищає і визволяє нас тоді, коли ми з 
любов'ю наближуємось один до одного,  в той же  самий час  це  турбує     нас 
коли наші серця залишаються холодні, коли ми шукаємо прощення і не 
знаходимо його, коли ми відказуємся обняти інших в «пасхальному цілуванні» і 
простити один одного навіть заради Воскресіння. 
 
Сказати, що ми живемо  в неспокійний час, наповнений злістю і ненавістю було 
б применшенням подій. Новини  і образи війни і страху, нелюдяність і смерть 
проходять перед нашими очима кожного дня. Світ  бачить агресію як знак сили, 



а прощення і примирення як знак слабості. Проте в середині такого безладдя  
світло пустого гробу світить на тих, хто обнімає Воскресшого Спасителя, 
Світло світу «Яке ніколи не може бути переможене  темрявою»  і Яке кличе 
нас, щоб наше світло сіяло перед людством. 
 
Будемо ж достойні нашого покликання через самопожертвування, того 
Божественного прощення нашого Господа, так багато дарованого тим, хто його 
приймає і відповідає на нього. Нехай вічна радість  Його Царства наповнює нас 
тут і зараз, навіть якщо ми не виконали всіх заповідей Воскресшого Христа. 
 

З любов’ю у Христі Воскресшім, 
 

 
 

+Герман, 
Архієпископ Вашингтонский і Нью-Йорський, 

Митрополит всієї Америки і Канади 
 


