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Η Παπική Εγκύκλιος της Μεγάλης Γιορτής της Ανάστασης, 2016 στα αγγλικά. 

 

Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενός Θεού. Αμήν. 

 

Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. 

 

Σε συγχαίρω αγαπημένε μου για τη Λαμπρή Γιορτή της Ανάστασης, και σε επαινώ για τη 

χαρά υτής της αργίας. Συγχαίρω το σύνολο της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τους 

Μητροπολίτες, Επισκόπους, ιερείς, διακόνους, και τα συμβούλια των εκκλησιών. Συγχαίρω όλους 

τους πιστούς, τη νεολαία, τα παιδιά, καθώς και όλες οι χριστιανικές οικογένειες παγκοσμίως. 

Συγχαίρω όλους τους Κόπτες μητροπόλεων παγκοσμίως. Ευτυχισμένη η Λαμπρή Γιορτή της 

Ανάστασης και να είστε υγιείς αυτόν και κάθε χρόνο. 

 

 

Πράγματι, η γιορτή της Ανάστασης είναι η επιτομή όλων των γιορτών μας, το επιστέγασμα 

όλης της  χαράς μας και η συγκίνηση στις καρδιές μας. Είναι η γιορτή που γιορτάζουμε 

καθημερινά. Όταν μιλάμε για τη γιορτή της Ανάστασης, θυμόμαστε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό 

που σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Πράγματι Αυτός πέθανε και υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για 

αυτό. Αυτές περιλαμβάνουν τον εκατόνταρχο, τους φρουρούς του τάφου, τις γυναίκες που 

επισκέφτηκαν τον τάφο, τον Ιωσήφ της Αριμαθαίας που μετέφερε το σώμα του Κυρίου μας Ιησού 

Χριστού, και τον Πόντιο Πιλάτο από τον οποίο ο Κύριος ήταν δοκιμασμένος ήδη. Η απόδειξη του 

θανάτου Του στο σταυρό περιλαμβάνει τη διάσπαση της καλύπτρας του ναού, την ανακάλυψη του 

σάβανο Του στον τάφο, τη μεγάλη πέτρα του τάφου,τους φρουρούς που φύλαγαν τον τάφο με 

διάταξη του Ρωμαίου κυβερνήτη. Τέλος, περιλαμβάνει επίσης την σφραγίδα πάνω στην πόρτα του 

τάφου όπως διατάχθηκε από τον Ρωμαίο κυβερνήτης. Ο Χριστός, που σταυρώθηκε πάνω στον 

σταυρό, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, όπως έχουμε απαγγείλει και  καταθέσει στο θρήσκευμα. Η 

μαρτυρία της Ανάστασης Του ήρθε από τους αγγέλους. Ένας άγγελος δήλωσε ότι ο Χριστός 

Ανέστη. Οι φρουροί έπεσαν στο το έδαφος, και οι αρχιερείς κυκλοφορούσαν ψευδείς φήμες. Και 

ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε αρκετές φορές στους μαθητές Του. Η απόδειξη είναι 

εκτεταμένη. Σκεφτείτε το σεισμό που συνόδευσε την ανάσταση του Κυρίου μας. Η πέτρα που 

κύλησε από την πόρτα του τάφου. Υπενθυμίζουμε την περιγραφή των γυναικών που πήγαιναν για 

να ολοκληρώσουν με το να αρωματίσουν το νεκρός την αυγή της ανάστασης και στη συνέχεια 

βρήκαν τον τάφο άδειο, επειδή Αυτός είχε αναστηθεί αφήνοντας τα λινά υφάσματα και  το 

μαντήλι. 

 

Κατά τη διάρκεια της Εορτής της Ανάστασης, μπορεί κανείς να ρωτήσει: Δεδομένου ότι η 

Ανάσταση συνέβη στην τα πρώτα χρόνια του πρώτου αιώνα (33 μ.Χ.) ποια είναι η σημασία της 

Ανάστασης για εμάς σήμερα τον 21ο αιώνα; 
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Ποιο είναι το όφελος από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Θα συζητήσουμε την αξία 

της Ανάστασης σε μερικά σημεία.  

 

(1) Η Ανάσταση αναγκάζει κάποιον-α να συνειδητοποιήσει την ουράνια καταγωγή 

του/της. Είστε ένα ουράνιο πλάσμα, μια ουράνια οντότητα, που δημιουργήθηκε κατ 'εικόνα και 

καθ' ομοίωση του Θεού. Στην εικόνα του ψυχικά, και στην ομοιότητά Του σκόπιμα. Ο πρώτος 

άνθρωπος χρησιμοποίησε αυτήν την ελεύθερη βούληση λανθασμένα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 

χρησιμοποίησε αυτή την ελευθερία για να παραβεί το νόμο και να θρυμματιστεί η καρδιά του 

Θεού. Η ανθρωπότητα βυθίστηκε και η εικόνα του Θεού σκοτείνιασε. Αυτό το σκοτάδι προκάλεσε 

διανοητική σύγχυση και μια ανικανότητα να διακρίνουν προτεραιότητες. Ο άνθρωπος έγινε 

ανίκανος να αποδείξει την αλήθεια. Για μια στιγμή, ο Θεός επικοινωνούσε με τους άανθρώπους 

μέσα από τις φωνές των προφητών και στη συνέχεια μέσα από την ενσάρκωση Του. Ο στόχος 

ήταν να επανέλθει η φωτισμένη εικόνα και να συμβιβάσει αυτή την όμορφη ομοιότητα. Η  

Ανάσταση συνέβη για να δώσει στον άνθρωπο αυτή την ανανεωμένη λάμψη. Ο άνθρωπος έγινε 

φωτισμένος. Ως εκ τούτου, ο Ιησούς είπε, «όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα πρέπει να μείνει μέσα 

στο σκοτάδι »(Ιω 12: 46), επειδή το φως της Ανάστασης λάμπει σε αυτή την εικόνα 

αποκαθιστώντας την ομοίωση του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο όφελος, ότι ο άνθρωπος 

αναγνωρίζει ουράνια προέλευση του. 

 

(2) Το δεύτερο σημείο, ο άνθρωπος θα ζήσει μια ζωή με ελπίδα και προσμονή καθημερινά 

και όχι κατά διαστήματα. Σήμερα χρειαζόμαστε αυτήν την ελπίδα απεγνωσμένα. Θυμηθείτε τη 

Μαρία Μαγδαληνή, την αναξιοπαθούντα γυναίκα που πήγε στον τάφο, ψάχνοντας για το δάσκαλό 

της και κύριο της.  Όταν άκουσε κάποιον να της μιλάει σκέφτηκε ότι ήταν ο κηπουρός. Αυτή 

έκλαιγε έντονα, ενώ αναζητούσε το Χριστός. Τελικά, Τον βρήκε και αναγνώρισε Αυτόν όταν την 

Αποκάλεσε "Μαρία". Εκείνη απάντησε και φώναξε "Rabboni" (Ιω 20: 16), το οποίο σημαίνει  ο 

δάσκαλός μου και ο Κύριός μου. Στην αναφορά της Αναστάσεως, ο Ιησούς εμφανίστηκε σε δύο 

νέους άνδρες αποθαρρυμένους από την ιστορία της ανάστασης του Χριστού. Τους παρουσιάστηκε 

ενώ ήταν με τα πόδια προς τους Εμμαούς κοντά στην Ιερουσαλήμ. Στο τέλος αυτής της 

συνάντησης, είπαν ο ένας στον άλλο, "Δεν κάηκε η καρδιά μας μέσα μας ενώ Αυτός μιλούσε μαζί 

μας στο δρόμο "(Λουκάς 24: 32); Η απελπισία τους αντικαταστάθηκε με αισιοδοξία και  ελπίδα. 

Ομοίως, έγινε και με τους μαθητές που ήταν σε μεγάλο φόβο, αλλά όταν ο Χριστός εμφανίστηκε 

όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή: "Τότε οι μαθητές ήταν ευτυχείς όταν είδαν τον Κύριο. 

»(Ιωάννης 20:20) 

 

(3) Το τρίτο όφελος της Ανάστασης για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι η απόκτηση της 

χάριτος, της υιοθέτησης μέσω της ανάστασης. Καθημερινα η εκκλησία βιώνει την ανάσταση και 

την αναφέρει στην προσευχή. Όταν προσευχόμαστε τις Κύριες Προσευχές της Agpeya, 

θυμόμαστε την ένδοξη ανάσταση που έλαβε χώρα τα ξημερώματα. Κάθε Κυριακή μαζευόμαστε 

για να γιορτάσουμε τη Θεία Λειτουργία, καθώς αυτή είναι η ημέρα της Ανάστασης. Αυτή είναι η 

εβδομαδιαία γιορτή. Στην 

 

 29η ημέρα κάθε Κοπτικού μήνα, γιορτάζουμε τις γιορτές του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου, της Γέννησης και της Ανάστασης. Ετησίως γιορτάζουμε την Γιορτή της Ανάστασης 

παρατείνοντας τη κατά 50 ημέρες που καλείται “Οι Άγιες Πενήντα Μέρες.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Αυτή η όμορφη εικόνα από την οποία παίρνουμε το χάρη υιοθέτησης έχει αποκτηθεί κατά 

τη διάρκεια της βάπτισης, όταν βυθιζόμαστε στο νερό 3 φορές ανάλογες προς τις 3 ημέρες που 

πέρασε ο Κύριο μας Ιησούς Χριστός στο τάφος. 30- Όταν ετοιμαζόμαστε να λάβουμε την 

Ευχαριστία, ο ιερέας φωνάζει στην τελευταία ομολογία: "Λαμβάνουμε για τη σωτηρία μας, άφεση 

των αμαρτιών και την αιώνια ζωή σε όσους μετέχουν σ 'Αυτόν. " Σε κάθε Θεία Λειτουργία 

λαμβάνουμε το Άγιο Σώμα και Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να ανανεώσουμε 

τη ζωή μας από το φως της ένδοξης Ανάστασης. "Αν δεν τρώτε τη σάρκα του Υιού του Ανθρώπου 

και πίνετε το αίμα Του, δεν έχετε ζωή μέσα σας »(Ιωάν. 6:53) 

 

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, εκτός από την κατανόηση 

του ανάσταση. πατέρες μας, που έγραψε τις γραφές εμπνεύστηκαν από το Θεό μέσα από τη 

διορατικότητα τους για την ένδοξη ανάσταση. Η ανάσταση προσφέρεται σε όλους. Είναι ευτυχία 

μας. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή τη χαρά στην ζωή μας και να τη γιορτάζουμε καθημερινά. 

Η ανάσταση είναι η διαδικασία ανανέωσης της  ζωής μας κάθε χρόνο. Χαιρόμαστε για την 

ανάσταση και ζούμε με αυτη. Κάθε βράδυ στην μεσονύχτια ψαλμωδία μας 

προσευχόμαστε"Σηκωθείτε παιδιά  του φωτός, ας Δοξάσουμε τον Κύριο των δυνάμεων. "Αυτό  

είναι το καθημερινό κάλεσμα της εκκλησίας: «Σηκωθείτε παιδιά του Φωτός” Μέσω της 

ανάστασης, γίναμε η τα παιδιά του φωτός. Μέσα από την ανάσταση στεκόμαστε και δοξάζουμε 

τον Κύριο των δυνάμεων, όπως λέει η Αγία Γραφή: "Ούτε υπάρχει σωτηρία πουθενά αλλού, δεν 

υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, με το οποίο θα 

πρέπει να σωθούμε" (Πράξεις 4: 12) Η ένδοξη ανάσταση είναι μια χαρά. 

 

Προσευχόμαστε ότι αυτή η χαρά κατοικεί στις καρδιές καθενός από εμάς. Κάθε ένας από 

εσάς θα πρέπει να χαίρεται με την ανάσταση στη ζωή σας, το σπίτι, την οικογένεια, την εργασία, 

την υπηρεσία και την εκκλησία καθημερινά. Ας είναι η ανάσταση  η χαρά σας όταν ξυπνάτε για 

να ξεκινήσετε μια νέα ημέρα, έτσι ώστε  η ζωή σας θα μπορούσε να αναβιώνει συνεχώς. 

 

Επαναλαμβάνω τα συγχαρητήριά μου σε όλους και εγώ χαίρομαι μαζί σας, και μεταφέρω 

τους χαιρετισμούς της Αιγύπτου, και της Εκκλησίας της Αιγύπτου, όλων των μητροπολιτών και 

επισκόπων της Ιεράς Συνόδου, καθώς και των κληρικών και όλων των κοινοτήτων. 

 

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Ο Χριστός Ανέστη, 

Αληθώς Ανέστη. 

 

 

 

 


