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Swedish 

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

 

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. En Gud. Amen. 

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
Kristus är uppstånden. Han är i sanning uppstånden. 

 

 Jag gratulerar er till den förhärligande Uppståndelse-högtiden,  glädjen av all vår glädje 

och högtidernas högtid. Uppståndelsen är i det kristna livet inte bara en historisk händelse. Den är 

inte heller ett tillfälle för högtid vi firar bland andra olika  högtider, och det är inte bara en vanlig 

dag. Uppståndelsen är grunden i planen för vår frälsning, som vår herre Jesus Kristus fullbordade 

på korsets trä. Uppståndelsen är målet i vår tro, den utgör också fullbordan av förlåtelse för hela 

mänskligheten. Uppståndelsen är central i den andliga kampen, eftersom andlig kamp är 

meningslös utan uppståndelsen. Dessutom utgör uppståndelsen allt hopp för det kommande eviga 

livet. Utan uppståndelse skulle vår kristna tro vara meningslös. Utan uppståndelse skulle det inte 

finnas någon frid i vårt dagliga liv på jorden. Utan uppståndelse finns inte något hopp om 

framtiden. Uppståndelsens ljus strålar i människans liv, och strålar i varje persons liv, och i varje 

fas av livet. 

 

 Man skulle kunna fråga sig: "Har Kristus verkligen kommit och sedan dött?" 
 

 Naturligtvis, uppståndelsen skedde för mer än tjugo århundraden sedan. Uppståndelsen 

skedde inte i hemlighet, utan där fanns vittnen. Inte inför bara ett eller två vittnen, utan det fanns 

många. Soldatbefälet som stack Jesus i hans sida på korset, och vakterna framför graven var vittnen 

för Kristi uppståndelse. Pontius Pilatus var den, som ledde en skenrättegång för herren Kristus. 

Pontius tvättade teatraliskt sina händer och yttrade sina berömda ord: "Jag är oskyldig för den här 

rättfärdiges  blod." (Matteus 27:24). Lägg märke till det motsägelsefulla i hans uttalande: "oskyldig 

och rättfärdig", fast jag överlämnar honom ändå till dom och till döden. De judiska prästerna och 

översteprästerna bevittnade vad som hände vid korset och vad som hände när uppståndelsen 

skedde. Kvinnorna som gick tidigt på morgonen i gryningen  med förberedda kryddor, de är vittnen 

för herren Kristus uppståndelse. Samtidigt fanns där fysiska tecken på Jesus död på korset och på 

hans uppståndelse. Jag vill påminna er om förhänget i templet som revs isär, och om jordbävningen 

samtidigt som uppståndelsen skedde. Jag påminner er också om den enorma sten, som lades för 

öppningen till graven. Den stora sten som var satt som vakt för den döde i graven, som om de varit 

rädda för att han skulle fly. Jag vill påminna er om de linnebindlar, som lärjungarna fann där 

Herren blivit  lagd i graven. Jag påminner er om vakterna som bevakade graven. Jag påminner er 

om sigillet på stenen, vilket bar makthållarens namn. 
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  Jag påminner er om att graven var ny och att ingen förut hade legat i den. Genom att låta 

människan uppstå, har Gud gett honom löftet om frälsning, den som han uppfyllt. Detta är en 

gudomlig plan: Inkarnation, Korsfästelse och Uppståndelse. Låt mig påminna er om en händelse 

tidigt under herren Kristus tjänst, när han gick till bröllopet i Kana i Galileen. Han gjorde sitt första 

under vid bröllopet i Kana i Galileen, där han förvandlade vatten till vin. När vår moder, jungfrun 

Maria, sa till honom, "De har inget vin" (Joh. 2:3), så menade hon: "De har ingen glädje." Jungfrun 

Maria talade Gamla testamentets ord. I Gamla testamentets tid har folket inte frälsningens glädje, 

eller uppståndelsens glädje. Ordet "vin" betyder i den heliga skrift: "glädje". Herren Kristus svar 

till henne var märkligt. Han sa till henne "Kvinna, vad har du  att göra med mig? Min tid har ännu 

inte kommit." (Joh 2:4) Denna "tid" är tiden för korsfästelsen, och för uppståndelsen. Detta är 

glädjens tid för människan. Det är därför vi ber i sjätte timmens bön och säger: Vi tackar dig, för 

du uppfyllde allt med glädje, o vår frälsare, när du kom för att rädda världen. Förhärligad är du. 

 

 Hur kan vi svara på uppståndelsen?  "Hur kan vi dra nytta av uppståndelsen" 
 

 Jag ska nämna er tre grundläggande punkter för detta gensvar. 

 

 För det första: Det krävs ett gensvar.  

 När Herodes hörde nyheten om Kristi födelse, gick han inte för att träffa honom. Han sa 

till de vise männen: "Gå och sök noga efter det nyfödda barnet, och när ni har funnit det, låt mig 

få veta." (Matt. 2:8) Han tyckte det var överdrivet och opassande för honom att gå. Bibeln anvisar 

oss: "Närma er Gud, så ska han komma er nära." (Jakob 4:8) Av det skälet gick Mariorna till graven 

mycket tidigt på morgonen på Uppståndelsens dag för att få ta emot denna stora välsignelse. Det 

är att ta emot välsignelsen av att besöka den heliga graven vid gryningen på Uppståndelsens dag. 

Hur stor var inte denna välsignelse? I det gensvar som krävs, ryms din närvaro och dina innersta 

känslor. 

 

 För det andra: det finns ett djupt gensvar.  

 Det kan  finnas en viss person du talar med i något ämne, och hans svar kommer från 

djupet. Till exempel, när Gud i Gamla testamentet bad Abraham offra sin son åt honom som ett 

brännoffer. Vi hörde inget om att han tvekade, utan i ett ärligt gensvar steg han upp tidigt på 

morgonen och sadlade sin åsna, tog sin son Isak, veden och kniven. Det kan finnas en person med 

ett levande förhållande till Kristus, fullt av varm andlighet. Därför manar oss Bibeln: "Tänk på din 

Skapare i din ungdoms tid" (Predikaren 12:1). Det gäller när det finns andlig värme och rätt vilja. 

 

 För det tredje: fortsatt gensvar utan ände.  

 Vilket innebär att människan fortsätter i sitt andliga liv. Det finns något, som kallas 

"synergism" (samverkans tid) Under den tiden samverkar människan med Gud genom böner, 

Bibelläsning och andra andliga hjälpmedel. Också genom fasta, andlig läsning och andlig tjänst. 

Alla dessa ställer människan i fortlöpande och oavslutat gensvar. Fortlöpande och oavslutat 

gensvar får människan att känna att han lever i Uppståndelsens ljus. Av denna anledning anser vår 

Kyrka, att upplevelsen av Uppståndelsen är ett måste i en aktiv och oavbruten åminnelse varje dag. 

Ni kan lägga märke till, att i Första timmens böner i Agbia åminnes varje dag vår Herres 

uppståndelse. Söndagen i varje vecka är den dag som Gud har gjort till åminnelse för 

Uppståndelsen. Den tjugonionde i varje koptisk månad  firar vi åminnelsen av Bebådelsen, 

Födelsen och Uppståndelsen. Varje år firar vi Uppståndelsens högtid, inte bara under en dag, utan 

i hela femtio dagar.Och vi betraktar inte dessa femtio dagar som vanliga veckodagar, utan de är 

alla helgdagar som söndagar. Vi kan till och med kalla dem för "en enda lång söndag", vilket 

uttrycker att  är i evigheten.  



 

 

 

 

 

Lägg märke till, att de femtio dagarna är en period  på sju veckor, som börjar på en söndag och 

avslutas med en söndag.   Uppståndelsens och Pingstens högtider utgör början respektive slutet på 

de femtio dagarna.  Det är ett uttryck för det fullkomliga livet i himlarnas rike. Uppståndelsens 

högtid är den "största glädje" som människan kan genomleva. I Kyrkans tradition läser vi varje 

dag, när vi ber i Psalmodia (Tasbeha),  och som första bön i Psalmodia, läser vi: "Stå upp, ni ljusets 

söner". Stå upp avser Uppståndelsen. Och när vi sjunger en av de vackra hymnerna mitt i  Tasbeha, 

ur Psali Vatos, som börjar med denna mening: "O, lovsjung honom, som blivit korsfäst, begraven 

och som uppstått för oss och nedtrampat och tillintetgjort döden." Uppståndelsen innebär känsla 

och liv, så att vi kan säga med den helige aposteln Paulus: "Till att känna honom och hans 

uppståndelses kraft, och delaktigheten i hans lidanden, till att likna hans död". (Filipper 3:10) I 

uppståndelsen kan jag bygga upp en stark och personlig relation mellan mig själv och herren 

Kristus i egen person.h   

 

 Jag vill ta tillfället i akt att rikta mina fulla gratulationer till er alla, till varje kyrka, till 

fäderna biskoparna och till fäderna prästerna, till diakonerna och alla tjänarna, till ungdomarna 

bland pojkar och flickor och till barnen, alla pojkar och flickor. Jag riktar också min kärlek till alla 

kyrkostyrelser i hela världen. Jag riktar också min kärlek till alla dem, som arbetar och tjänar i 

ande och sanning.Jag inbjuder er alla att leva i uppståndelsens glädje, inte bara under 

uppståndelsehögtiden, utan under varje dag i våra liv.   

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
Kristus är uppstånden. Han är i sanning uppstånden. Glad Uppståndelhögtid! 

 

 

 


