Orędzie Paschalne Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego JAKUBA,
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga
Braci i Sióstr Zakonnych i wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Chrystus Zmartwychwstał!

Bracia i Siostry,
Wydarzenia, które ostatnio dzieją się w świecie, wywołują w nas negatywne emocje,
prowadząc do poczucia bezsensu i strachu przed przyszłością. Docierające wieści o
okropieństwach wojny, przemocy, niesprawiedliwości, czy skutkach pandemii, mimowolnie
prowadzą do stwierdzeń podobnych, jak w starotestamentowej księdze Eklezjasty, że wszystko, co
w tym życiu, jest marnością nad marnościami (Kh 1, 2). Biblijny autor kończy jednak swe
rozważania słowami: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg
bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe (Kh 12, 1314). To ostatnie napomnienie biblijnego kaznodziei nabiera szczególnego znaczenia i sensu w
obliczu dzisiejszego święta. Choć wszystko w tym świecie jest rzeczywiście marnością, to nasze
życie nabiera sensu w perspektywie zmartwychwstania i wieczności. W ponurej rzeczywistości
świata jest miejsce dla radości. Przychodzi ona do nas w postaci nadziei zmartwychwstania i życia
wiecznego, którą daje nam Zmartwychwstały Chrystus.
By zbawić ludzkość i przywrócić sens istnienia potrzebna była interwencja Samego Boga. On
stając się prawdziwym człowiekiem, umierając na krzyżu i zmartwychwstając, wszedł w naszą
rzeczywistość, dał możliwość powrotu do raju i życia wiecznego – życia, w którym nie będzie już
ani smutku ani westchnienia lecz wieczna radość. To właśnie dlatego Święto Paschy Chrystusowej
napełnia nas zawsze nadzieją i radością.
By dzieło Chrystusa było jednak zbawienne, każdemu niezbędne jest życie w bojaźni Bożej i
w zgodzie z przykazaniami, o których pisał wspomniany biblijny autor.
Bracia i Siostry,
Niezwykle ważną w tym życiu jest wiara w Boga i zmartwychwstanie. Tę prawdę uroczyście
wyznajemy w Symbolu Wiary, recytowanym podczas każdej Boskiej Liturgii. Stwierdzamy w
nim, że „oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia wieku przyszłego”. Jeśli rzeczywiście w
naszym sercu odczuwamy takie pragnienie, to nasze życie zostaje napełnione bojaźnią Bożą;
bojaźń natomiast stanowi gwarancję życia zgodnego z przykazaniami, a w efekcie daje zbawienie
i życie wieczne.
Bracia i Siostry,
Jeśli wszystko jest tak logiczne i proste, to dlaczego w tym świecie panują wciąż zło i
nienawiść? Dlaczego nie wszyscy żyją w miłości, dlaczego brat wciąż zabija brata?
Fakt ten świadczy wyłącznie o tym, że wciąż trwa walka – walka dobra i zła. Szatan wciąż
walczy z Bogiem, a polem tej bitwy są nasze serca. Ta walka trwa wewnątrz nas – nie łudźmy się,
że jej nie ma, ona jest w każdym. By nie dać się zwieść, wymagana jest od nas niezwykła
czujność. Jeśli jest choć trochę nienawiści w naszym sercu, oznacza to, że daliśmy się uwieść
złemu duchowi i zrobiliśmy w nim miejsce szatanowi. Odpowiadając nienawiścią na nienawiść,
tak samo dajemy miejsce złu i jesteśmy niewolnikami grzechu. Każdy, kto myśli, że może
naprawić świat swą nienawiścią, i każdy, kto przeciw przemocy wytacza swoją przemoc, niczym
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nie różni się od strony przeciwnej. Każdy, kto nawołuje do nienawiści, czyni swe usta tubą
szatana.
Umiłowany uczeń Chrystusa, Apostoł Jan, pisał w swym liście: Kto miłuje swego brata, ten
trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i
działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy (1J 2,
10-11). Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w
sobie życia wiecznego (1J 3, 15-16).
Osądzając i potępiając innych, sami siebie skazujemy na sąd Boży. Chrystus bowiem mówi:
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, darujcie, a będzie
wam darowane. Dawajcie, a będzie wam dane… Albowiem, jaką miarą mierzycie, taką odmierzą
wam (Łk 6, 37-38).
Otaczający świat zaś woli zasadę oko za oko i ząb za ząb i żąda, by nieprzyjaciela swego
nienawidzić (Mt 5, 38-43). Chce też zmusić każdego do stosowania tej, pozornie logicznej i
prostej lecz zgubnej zasady. My zaś musimy wypełniać niełatwe słowa Chrystusa: Miłujcie
wrogów waszych, błogosławcie przeklinających was, czyńcie dobro nienawidzącym was i módlcie
się za tych, którzy na was napadają i prześladują was, tak staniecie się synami Ojca waszego,
Który jest w niebiosach (Mt 5, 44-45).
Życie prawdziwego chrześcijanina nie polega na potępianiu lecz na przemianie otaczającego
świata swoją modlitwą i przykładem bogobojnego życia.
Aby przezwyciężać zło i żyć według zasad ewangelicznych, niezbędna jest jednak pomoc
Boża. By ją otrzymać potrzebna jest modlitwa, post, jałmużna i miłosierdzie, a w szczególności
uczestnictwo w sakramentach. Nadzwyczaj ważną jest Bojaźń Pańska, jest ona bowiem
początkiem mądrości (Ps 110 (111), 10). Pamiętajmy, by zadbać o nią ucząc naszą młodzież i
dzieci. Tak wychowując, wskażemy im właściwą postawę i prostą drogę do zmartwychwstania i
życia wiecznego z Chrystusem.
Święto Zmartwychwstania Chrystusa przypomina nam o zwycięstwie życia nad śmiercią, o
triumfie dobra nad złem, i że wszystko co ma miejsce w tym ziemskim życiu, ma sens w
eschatologicznej perspektywie istnienia. Chrystus bowiem powiedział: W świecie macie ucisk, ale
nabierzcie odwagi: Ja świat zwyciężyłem (J 16, 33). To dlatego w kanonie jutrzni paschalnej
śpiewamy z radością: Dzisiaj wszystko jasności jest pełne niebo i ziemia i otchłań cała. Niech więc
całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym się umacnia.
Umocnieni nadzieją zmartwychwstania podziękujmy Bogu za jego miłość i miłosierdzie, i
prośmy, by nas prowadził do życia w Jego Królestwie.
W tej wielkiej paschalnej radości pozdrawiam wiernych, duchowieństwo, mnichów i
mniszki, naszą młodzież i dzieci, a w szczególności uchodźców, którzy tegoroczne święta
obchodzą poza swoimi rodzinnymi domami, i życzę, by stała się ona udziałem nas wszystkich.
Błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi
Wami. Amen.
Chrystus Zmartwychwstał – Zaiste Zmartwychwstał!

Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański
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