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Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! 
 

Преосвященним Архіпастирям, Препродобним Душпастирям, 
Монашествующим і Вірним Православної Церкви в Америці! 

 
 

“Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна 
також віра ваша!   Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, 

ви в своїх ще гріхах!”   - 1 Коринтян 15:14,17 
 
 
Недавно, настало число намагання спростовувати центральний догмат нашої 
віри: що Христос Воскрес із мертвих.  Документальні телебачення 
заявляють що відкрили - гріб Господній та його родини.  “Вчені” дебатують 
чи Христос дійсно помер на хресті, чи він став жертвою стану який імітує 
смерть, щоби тільки “відновити” його підчас “відпочинку” в гробі.  Те що 
спричинило  величезну суперечку 2000 років тому – навіть убивці Господа 
Нашого розповсюджували чутку що послідовники Його вкрали тіло Його!  - 
продовжує суперечку та пробує стверджувати або спросто́вувати саму 
основу віри нас Православних Християнин.  
 
По-науко́вому, Воскресіння неможливо стве́рджувати.  Кінець кінцем, воно 
Тайна – найбільша Тайна всього часу.  Це Тайна яку можа тільки очима віри 
зрозуміти, крізь палкою вірою в волю Творця, “Де Бог хоче там порядок 
природи переможений буває”, як ми співаємо в стиху із Вечірні.  Це Тайна 
що просто незрозуміла тим які підда́ють су́мніву або відкида́ють саме 
поня́ття що Бог полюбив світ, що дав Єднородного Сина Свого, щоб 
поновлювати й відновити все творіння й його зносини до свого 
Сотворитиля. Ті які зрікають Бога, або котрі індиферентні до Нього, або 
відмовляються, не сприймають Його саме існування, тим Воскресіння 
зменшується в міф, навіть як віддає в безгулздість смерть Христа.  Ніби 
смерть Христа лишень ще один безгулздий не незхожий смерть численних 
інших які чинили громадянські влада того часу. 
 
Незважаючи на те що ми “проповідуємо Христа розп’ятого,” як пише 
Святий Павло, тільки через розкішне Воскресіння що Розп’яття держить 
справжнє значення.  Хрест – той жахливий символ смерти й корупції – 
перетворюється в символ перемоги, останній знак Божої наявности, милости 
й прощення.  Звідси, як ми проповідуємо Христа розп’ятого, ми дивимося 
поза хрестом у порожному гробі, в якому ми відкриваємо Христа Який Себе 
випорожнив, точно щоби гарантувати що наша проповідь й віра не 
порожною або марною стала, той Самий Христос Який так сильно нас 
любить що буквально Він віддає Своє життя щоби ми не зостались полонені 
гріху, корупції, та зрештою, самою смертю.   



Написав один чоловік, що на коли Добра Вістка Воскресіння перестане бути 
спірним воно губить силу перетворювати життя людей.  Сьогодні як також в 
минулих століттях, Воскресіння Господа Нашого стоїть підметом 
суперечок, сумніву, та навіть жахливих заперечень.  Але ж ми мусемо 
впевнено визнавати що, незважаючи на 2000 років суперечок, наукових 
довідків та археологічних викопувань, світло Воскреслого Христа не було 
загашене– й не можна – згасити.  
 
Воскресіння залишається при серці віри й життя нас християнин. Очі віри 
бачать вище Тайною в найглибшому реальності всьому:  самої любови 
Божої яка здійснює Воскресіння Господа Нашого й нам держить обіцянку 
нашого власного воскресіння та усолоджування життя вічного. 
 
Цього року, коли ми святкуємо Воскресіння Господа й Спасителя Нашого, 
озброїмося проти всякої спокуси сумніву в центральну Тайну й дійсність 
нашої віри.  Будьмо впевненні в прощення й нове життя яке сяяє з пустого 
гробу.  Відновімо наше вручення – і переконання – тільки завдяки й через 
незбагненну Тайну Воскресіння можемо ми виявляти нашу справжню долю 
й покликання як Люди Божій, живучи “в” цьому світі, все ж таке, вже 
усолоджуймося в життя майбутнього світу. 
 
Нехай Воскреслий Спаситель відновить, відродить, й освіжить нас продовж 
цього найрадістьного свята, та щодня нашого життя, щоби всюди та в 
усьому, Він та Він одинокий, буде прославленний!  
 
 

Із любов’ю в Воскреcлому Господі, 
 

 
 

+ГЕРМАН 
Архієпископ Вашингтонський 

Митрополит Всієї Америки і Канади 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


