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Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał! 

 
Do czcigodnych Hierarchów, Duchowieństwa Miłujących Boga mnichów i 

mniszek oraz wiernych Kościoła Prawosławnego w Ameryce. 
 

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,  
próżna jest także wasza wiara. … A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał,  
daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. 

1 Koryntian 15:14,17 
 
W ostatnim czasie byliśmy świadkami wielu prób „obalenia” głównej prawdy 
naszej wiary: Zmartwychwstania Chrystusa. Dokumentalne audycje telewizyjne 
twierdzą, iż grób Naszego Pana, oraz jego rodziny, został odkryty. „Naukowcy” 
debatują czy Chrystus rzeczywiście umarł na krzyżu, czy padł jedynie ofiarą 
imitacji stanu śmierć, a później został „wskrzeszony” podczas „odpoczynku” w 
grobie. To co wywołało wielkie kontrowersje ponad 2000 lat temu – nawet 
zabójcy Pana Naszego rozpowszechniali przekonanie, iż Jego uczniowie skradli 
Jego ciało! – wciąż budzi kontrowersje i skłania do prób potwierdzenia lub 
zaprzeczenia samego fundamentu naszej wiary jako Prawosławnych Chrześcijan. 
 
Zmartwychwstania Pańskiego nie możemy udowodnić naukowo. Ostatecznie 
pozostaje ono Misterium – największym Misterium historii. Jest to jednocześnie 
Misterium, które może być zrozumiane tylko przez wiarę, poprzez 
niezaprzeczalną ufność w Wolę Stworzyciela, który jak śpiewamy w jednym z 
hymnów Wsienoszcznogo bdienia może zmieniać porządek natury według jego 
życzenia. To jest Misterium, które nie może być zrozumiane przez tych, którzy je 
podważają i odrzucają słowa Pisma Świętego, które mówią, iż: Bóg tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dal, aby odnowić i odtworzyć całe 
stworzenie i jego związek ze swoim Stwórcą. Dla tych, którzy odrzucają Boga, 
tych, którzy są obojętni w stosunku do Niego, oraz tych, którzy zaprzeczają 
istnienie Boga, Zmartwychwstanie jest redukowane do mitu, nawet 
przedstawiając śmierć Chrystusa bez znaczenia, jako jedną wśród wielu 
okrutnych zabójstw dokonanych przez władze owego czasu. 
 
Podczas gdy my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego jak pisze Apostoł Paweł, 
jedynie przez chwalebne Zmartwychwstanie ukrzyżowanie nabiera swego 
prawdziwego znaczenia. Krzyż – ten przeraźliwy symbol śmierci i upadku – 
zostaje przemieniony w znak zwycięstwa, ostateczny znak Boskiej obecności, 
miłości i przebaczenia. Dlatego gdy głosimy Chrystusa ukrzyżowanego patrzymy 
poprzez krzyż na pusty grób i tu odkrywamy Chrystusa, który oddał Siebie po to 
by zapewnić nasze głoszenie i aby nasza wiara nie była pusta i daremna. 
Chrystus, który kocha nas tak mocno, iż dosłownie oddaje Swoje życie żebyśmy 
nie pozostawali sługami grzechu, zepsucia i ostatecznie samej śmierci.  



Ktoś kiedyś napisał: jeśli Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu przestanie być 
kontrowersyjna to straci swoją siłę przemiany życia. Dzisiaj, podobnie jak w 
ubiegłych wiekach Zmartwychwstanie Pana Naszego pozostaje przedmiotem 
kontrowersji, wątpliwości i nawet wyrzeczenia. Z pewnością jednak przyznajemy, 
nie zważając na 2000 lat kontrowersji, iż badania naukowe i archeologiczne 
odkrycia nie zdołały i nie zdołają zaćmić Światła Zmartwychwstałego Chrystusa. 
 
Zmartwychwstanie Pańskie pozostaje w sercu naszej wiary i chrześcijańskiego 
życia. Oczy wiary mogą widzieć poza Misterium w głąb rzeczywistości 
wszystkiego: w samą miłość Boga, która uczyniła Zmartwychwstanie Pana 
Naszego możliwym i oferuje nam również obietnicę naszego własnego 
zmartwychwstania oraz radości w życiu wiecznym. 
 
Podczas tegorocznych Świąt Zmartwychwstania Pana Naszego i Zbawiciela 
umocnijmy się przeciw wszystkim pokusom powątpiewania w główne Misterium 
i autentyczność naszej wiary. Bądźmy zapewnieni o wybaczeniu i nowym życiu, 
które promieniuje z pustego grobu. Odnówmy nasze zobowiązanie i przekonanie, 
iż tylko przez nieobjęte rozumem Misterium Zmartwychwstania możemy odkryć 
nasze prawdziwe przeznaczenie i powołanie jako Lud Boży mieszkający w tym 
świecie, ale radujący się z życia przyszłego wieku. 
 
Niech powstały zbawiciel odnowi, odbuduje i ożywi nas w tym najbardziej 
radosnym okresie i we wszystkich dniach naszego życia, aby we wszystkim On 
jedyny był wychwalany! 
 

Z miłością w Zmartwychwstałym Chrystusie, 
 

 
 

+ Herman 
Arcybiskup Waszyngtonu i Nowego Jorku 

Metropolita Ameryki i Kanady 
 
 
 
 
 


