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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015 

 

Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang  Mahaesa, Amen 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 

Kristus bangkit. Sungguh Dia Bangkit 

 

 Saya mengucapkan selamat atas Pesta kebangkitan nan mulia ini, yang adalah kebahagiaan 

dan sukacita  utama kita, serta pesta dari segala pesta kita. Kebangkitan dalam Kristen bukanlah 

sekedar peristiwa historis saja. Tidak juga hanya sekedar perayaan biasa, yang kita rayakan dengan 

berbagai perayaan, tidak juga sekedar hari yang berlalu. Kebangkitan adalah dasar dari rencana 

keselamatan kita. Yang disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. 

Kebangkitan adalah inti dari iman kita; kebangkitan ini juga adalah penyempurnaan akan 

pengampunan bagi seluruh umat manusia. Kebankitan adalah inti pertumbuhan rohani, karena 

pertumbuhan rohani tanpa kebangkitan adalah kesia-siaan. Lebih daripada itu, kebangkitan adalah 

harapan untuk kehidupan abadi yang akan datang. Tanpa kebangkitan iman kristen kita tidak 

punya arti. Tanpa kebangkitan, tidak ada damai dalam kehidupan duniawi kita sehari-hari. Tanpa 

kebangkitan kita tidak punya harapan untuk masa depan Cahaya kebangkitan menyinari dalam 

hidup setiap manusia, dan bersinar dalam kehiduapn setiap pribadi dan dalam setiap tingkatan 

kehidupannya. 

 

Mungkin ada yang bertanya: “apakah Yesus sungguh sunggu telah datang dan wafat?” 

 

 Tentu, peristiwa kebangkita telah terajdi lebih dari 20 abad yang lalu. Peristiwa kebangkita 

tidak terjadi secara rahasia, tapi dengan saksi-saksi mata Tidak hanya satu atau dua saksi mata, 

tapi banyak saksi mata. Perwira yang menikam lambung Kristus di atas salib, dan para serdadu 

yang menjaga makam, adalah saksi-saksi mata untuk kebangkitan Kristus. Ponsius Pilatus yang 

menyelenggarakan pengadilan raya terhadap Kristus Tuhan Ponsius, dalam aksi teatrikalnya 

mencuci tangannya dan dengan peryataan yang cukup terkenal ini: "Aku tidak bersalah terhadap 

darah orang ini; itu urusan kamu sendiri!" (Mat.27:24) Perhatikan ketidakkonsekuenan 

pernyataannya ini: “tidak bersalah dan orang ini,” namun saya menggirimnya untuk diadili dan 

dihukum mati. Para imam Yahudi dan imam-imam kepala adalah saksi mata terhadap apa yang 

terjadi pada salib dan apa yang terjadi pada masa kebangkitan. Para wanita yang pada pagi hari di 

hari senja membawa rempah-rampah yang mereka persiapkan adalah saksi-saksi mata untuk 

kebangkitan Kristus Tuhan. Pada saat yang bersamaan ada tanda tanda materil dari kematian 

Kristus di atas kayu salib dan dari kebangkitanNya. Mari ingat tentang tirai di Bait Allah yang 

robek menjadi dua, dan bumi yang berguncang pada masa penyaliban itu. Ingatlah juga dengan 

batu besar yang diletakkan pada pintu kuburan itu. Batu besar itu yang menjaga orang mati di 

dalam kuburan, seolah-olah ada yang akut bahwa jenazah itu akan melarikan diri.  
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 Ingatlah juga tentang kain linen yang ditemukan oleh para murid dimana Tuhan 

dimakamkan. Ingatlah juga tentang para panjaga yang mengamankan makam itu. Ingatlah juga 

tentang tempat yang disegel di atas batu,  yang adalah tanda segel dari penguasa. Ingatlah juga 

tentang makam yang masih baru dan belum pernah ada orang dimakamkan di dalamnya. Dengan 

membangkitkan manusia, Allah telah menawarkan kepadanya janji keselamatan, yang telah Allah 

penuhi. Ini adalah rencana ilahi: Inkarnasi, Penyaliban, dan kebangkitan. Perkenankanlah saya 

mengajak kalian tentang peristiwa yang terjadi pada awal pelayanan Kristus sang Tuhan, saat Dia 

mengahdiri pesta nikah di Kanaan di Galilea. Dia membuat mukjijat pertamanya pada pesta 

pernikahan di Kana di Galilea, dengan menganti air menjadi anggur. Saat Bunda kita sang perawan 

Maria memintaNya, “Mereka kehabisan anggur.” (Yoh.2:3). Bunda bermaksud “Mereka 

kehabisan suka cita.” Perawan Maria berbicara dalam bahasa Perjanjian  Lama Pada saat 

Perjanjian Lama, umat tidak mempunyai sukacita akan keselamatan, sukacita akan kebangkitan. 

Kata “anggur” dalam Kitab Suci berarti : “sukacita.” Jawaban Kristus Tuhan kepada Bunda 

sepertinya aneh. Dia berkata kepadanya, “"Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum 

tiba." (Yoh.2:4) “Saat” ini adalah saat penyaliban, dan saat kebangkitan.  Inilah saat sukacita 

manusia. Inilah mengapa kita berdoa pada jam ke-6 dan berkata: “Kami bersyukur kepadaMu, 

karena Engkau telah memenuhi semuanya dengan sukacita. Ya penyelamat, saat Engkau datang 

untuk menolong duia. Tuhan, Kemuliaan bagiMu. 

 

 “Bagaimanakah kita menjawab Kebangkitan ini? “Bagaimana kita memperolah 

kebaikan dariKebangkitan ini?” 
 

 Saya akan menyebutkan 3 poin mendasar untuk jawaban kita 

 

 Pertama: Inilah jawaban yang diinginkan. 

 Saat Herodes mendengar berita kelahiran Krisus, dia tidak pergi melihatNya. Dia 

menyuruh orang bijak itu, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan 

segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya akupun datang menyembah 

Dia. (Mat.2:8) Dia mengira berlebihan, atau tidak pantas baginya untuk pergi. Alkitab 

mengajarkan kita: Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.” (Jak. 4:8) 

Dengan alasan ini, Maria pergi ke makam pagi-pagi buta pada hari kebangkitan untuk menerima 

berkat yang mahabesar ini. Yaitu untuk menerima berkat karena mengunjungi Makam Suci pada 

fazar hari kebangkitan. Betapa agunglah berkat itu. Dalam jawaban yang diharapakn ini, ada rasa 

kehadiranmu dan rasa dalam lubuk hati yang mendalam. 

 

 Kedua: ada jawaban yang mendalam 

 Ada pribadi saat kamu ajak berbicara tentang sesuatu hal, jawabannya sangat mendalam. 

Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama saat Allah meminta Abraham untuk mengurbankan 

putranya kepada Alla sebagai Kurban bakaran. Kita tidak mendengar bahwa Abraham berlambat-

lambat, sebaliknya dalam jawaban yang mendalam, dia bangkit di pagi hari, mempersiapkan 

keledainya, membawa Isak puteranya, dan kayu bakar serta pisau. Ada pribadi yang hubungannay 

dengan Kristus sungguh hidup, dan penuh kehangatan rohani. Untuk alasan ini Alkitab 

mengajarkan kita : Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu” (Pkh 12:1) Inilah bila ada 

kehangatan rohani, dan niat baik. 

 

 Ketiga: Jawaban yang terus menerus dan tak kunjung henti. 

 Yang berarti manusia meneruskan kehidupan rohaninya. Kita menyebutnya “waktu 

bertindak.” Selama masa itu, manusia bergaul dengan Allah melalui doa-doa, membaca Alkitab, 

dan berbagai kegiatan rohani. Juga melalui puasa, bacaan-bacaan rohani, dan pelayanan rohani.  



 

 

 

 

 

 Semua ini membuat manusia dalam situasi merespon secara terus menerus dan tanpa henti. 

Terus menerus dan tanpa henti membuat manusia merasa dia hidup dalam cahaya kebangkitan. 

Dengan alasan ini, Gereja kita menetapkan peringatan Kebangkitan sebagai keharusan, dan aktip, 

serta menjadi peringatan yang terus menerus setiap hari. Kalian bisa memperhatikan bahwa setiap 

hari, pada jam pertama dalam Agpeya memperingati kebangkitan Tuhan kita. Minggu dari setiap 

minggu adalah hari yang ditetapkanAllah untuk memperingatai kebangkitanNya. Setiap tanggal 

29 tiap bulan koptik, kita merayakan peringatan Berita Maria mengandung, kelahiran, dan 

kebangkitan. Setiap tahun kita merayakan pesta kebangkitan tidak hanya satu hari, tapi 50 hari. 

Dan kita tidak memaksudkan 50 hari ini adalah hari biasa dalam  minggu, tetapi semua adalah hari 

minggu. Kita juga dapat menyebutnya, “hari Minggu yagn panjang,” yang mengungkapkan 

keberadaan dalam keabadiaan. Perhatikan bahwa periode 50 hari adalah 7 minggu, yang dimulai 

pada suatu Minggu dan berakhir pada hari minggu. Kebangkitan dan Pentakosta masing-maisng  

pada awal dan pada akhir dari 50 hari itu. Ini adalah ungkapan tentang kesempurnaan hidup dalam 

Kerajaan surga. Pesta kebangkitan adalah “sukacita teragung” yang dilalui dalam hidup manusia. 

Dalam tradisi Gereja, setiap hari saat kita mendaraskan Mazmur (Tsabeha) Doa pertama dalam 

Mazmur itu, kita berdoa: “Bangkitlah, ya anak-anak Terang,” Bangkitlah dan ingatkanlah kami 

dengan Kebangkitan. Dan saat kita menyanyikan salah satu potongan lagu dalam pertengahan 

Tasbeha, Mazmur dimulai dengan sebuah kalimat: “Bernyanyilah bagiNya yang telah disalibkan, 

dimakamkan, dan dibangkitkan bagi kita dan telah menginjak dan menghilangkan kematian.” 

Kebangkitan adalah Perasaan dan Kehidupan, yang membuat kita berkata bersama St.Paulus sang 

Rasul: “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 

penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, (Plp 3:10) Melalui 

kebangiktan saya dapat membina hubungan yang kuat dan pribadi antara saya dan Kristus Tuhan 

secara personal. 

 

 Saya mengambil kesempatan ini untuk menawarkan salam yang penuh untuk kalians emua, 

kepada setiap gereja, para Uskup, dan para imam. Para diakon, dan semua para pelayan, pria dan 

wanita, kepada semua anak muda, dan anak anak sekalian. Saya juga menyampaikan cinta kepada 

semua gereja di seluruh dunia. Saya juga menyampaikan cinta kepada semua yang bekerja dan 

melayani dalam Roh dan kebenaran. Saya mengundang kalian semua untuk hidup dalam sukacita 

kebangkitan tidak hanya selama pesta kebangkitan ini, tetap setiap hari dalam hidupmu. 
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Kristus Bangkit, Sungguh Dia bangkit. Selamat hari Raya Kebangkitan. 

 

 

 


