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                        Chrystus Zmartwychstał! Zaprawdę Zmartwychstał! 
 
 
 
Do czcigodnych Hierarchów, Duchowieństwa, Miłujących Boga mnichów i mniszek 
oraz wiernych Kościoła Prawosławnego w Ameryce: 
 
                              
                                        Drodzy umiłowani w Chrystusie, 
 
Po raz kolejny pozdrawiamy się nawzajem tymi radosnymi słowami, które nie tylko 
ucieleśniają istotę celebrowania święta Paschy, ale także ucieleśniają istotę naszej 
wiary i nadziei w miłość naszego Pana. 
 
W samym sercu naszej wiary znajdują się słowa św.Pawła: ‘A jeśli Chrystus nie 
zmartwychstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara.’ ( I List 
do Koryntian 15:14).Pragnąc pojednania wszystkich stworzeń ze Stwórcą, Syn Boży 
przyjął naszą ludzką postać.Wstąpił do ludzkiej historii, czasu i przestrzeni jako jeden 
z nas. Przyszedł nie po to aby mu służono ale aby służyć samemu. Pokazał tym ,że 
‘Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych’(Ewangelia wg św Mateusza 22:32), 
Bóg który pragnął odnowienia i transformacji jego ludu i wszystkich stworzeń z taką 
siłą,że był gotów umrzeć, aby życie mogło królować. Poprzez Swoją śmierć i 
zmartwychwstanie, prowadził nas do nowej ziemi obiecanej, w której nie ma miejsca 
na choroby, smutek lecz tylko życie wieczne. Tę rzeczywistość wypowiadamy  tym 
prostym ale wyniosłym wyrazem wiary, ‘ Chrystus Zmarwychstał! Zaprawdę 
Zmartwychstał!’ 
 
Jako Prawosławni Chrześcijanie, jednakże, nie powinniśmy jedynie dzielić się tymi 
słowami z ‘jednymi z nas’. Przed Wniebowstąpieniem, Zmartwychstały Pan nakazał, 
aby dobre nowiny o Jego Zwartwychstaniu były obwieszczane wszystkim narodom, 
tym którzy nadal są w ciemnościach, którzy nadal nie mają nadziei. Kto z nas mógłby 
wątpić, iż świat, w którym żyjemy oraz społeczeństwo w którym sie znajdujemy 
desperacko potrzebuje tego nowego życia, które promieniuje z pustego grobowca 
Chrystusa? Wielu widzi współczesną kulturę jako ‘kulturę śmierci’, która dostrzega 
jedynie materialne strony życia oraz młodzieńczą energię. Niejednokrotnie życie 
postrzegane jest jako przeznaczone na stracenie, pozbawione wszelkich wartości. 
Raczej niż popadać w beznadziejność która próbuje znaleźć pocieszenie w ‘śmierci z 
godnością’ i innych podobnych płytkich sentymentach, czyż nie jesteśmy postawieni 
przed wyzwaniem aby odważnie dzielić godność daną wszystkim stworzeniom 
poprzez Zmartwychstanie?  
 



Przez Jego śmierć Chrystus zniósł największą zniewagę; przez Jego 
Zmartwychwstanie On obdarza nas jak i wszytkie stworzenia godnością, przez swoje 
zwycięstwo i świętą sławę, przynosząc nas ze skraju beznadziejnosci do radości w 
życiu wiecznym. Pamiętajmy aby w tym najbardziej świętym okresie roku, nie tylko 
obwieszczac tę istotę naszej wiary wsród nas samych ale także korzystajmy z okazji 
aby obwieszczać, jak to robili apostołowie, o Zmartwychwstałym Chrystusie i życiu 
wiecznym wśród tych, którzy jeszcze o Nim usłyszą. 
 
 
Z miłoscią w Zmartwychwstałym Chrystusie, 
 
+Herman 
Arcybiskup Waszyngtonu 
Metropolita Ameryki i Kanady. 
 


