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Indonesian 

 

Ensiklik Kepausan hari raya mulia Kebangkitan, 2016 dalam Bahasa Indonesia 

 

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

 

Kristos Anesti, Alithos Anesti. 

 

Selamat kuucapkan kepada semua umat terkasihku untuk hari raya mulia kebangkitan,  dan 

rayakanlah sukacita pada hari yang kudus ini. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh Gereja 

Ortodoks Koptik. Para Bapa Metropolitans, Uskup, imam, diakon, dan dewan churches. Selamat 

bagi semua para pelayan,para pemuda, anak-anak serta semua keluarga Kristen semesta. Selamat 

selamat kepada seluruh keuskupan Koptik di seluruh dunia. Selamat Hari Raya mulia kebangkitan 

dan semoga kita semua tetap sehat saat ini dan setiap tahun. 

 

Sungguh, Hari raya kebangkitan adalah pusat dari  semua hari raya kita, adalah semua 

sukacita kita, dan kebahagiaan hati kita. Ini adalah hari raya yang kita rayakan setiap hari. Ketika 

berbicara tentang hari raya Kebangkitan, kita mengingat Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan 

di kayu salib. Dia sunguh-sungguh wafat dan ada banyak kesaksian untuk ini. Termasuk perwira, 

para penjaga makam, para wanita yang mengunjungi makam, Yusuf dari Arimatea yang membawa 

tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Pontius Pilatus sebelum yang Tuhan diadili. Bukti wafat-Nya 

di kayu salib meliputi tabir Bait yang robek, penemuan kain kafan-Nya dari kubur, batu besar 

makam, para penjaga yang menjaga makam atas perintah gubernur Romawi dan akhirnya segel 

atas makam pintu seperti yang diperintahkan oleh gubernur Romawi. Kristus, yang disalibkan di 

kayu salib, bangkit kembali pada hari ketiga, seperti yang kita baca dan kesaksian dalam iman 

kredo kita. Kesaksian akan kebangkitan-Nya datang dari para malaikat. Malaikat menyatakan 

bahwa Kristus telah bangkit. Para penjaga tersungkur  ke tanah, imam-imam kepala menyebarkan 

rumor palsu dan Tuhan kita Yesus Kristus muncul beberapa kali kepada murid-murid-Nya. Ada 

banyak bukti akan peristiwa ini. Seperti gempa yang disertai kebangkitan Tuhan kita. Batu yang 

digeser kembali dari pintu makam. Juga kita harus mengingat para wanita yang akan melanjutkan 

penyelesaian rempah-rempah pemakaman di fajar kebangkitan dan kemudian menemukan kubur 

yang kosong, karena Dia telah bangkit meninggalkan kain linen dan saputangan. Pada masa hari 

raya Kebangkitan ini, seseorang mungkin bertanya; karena Kebangkitan terjadi di tahun-tahun 

awal abad pertama (33 AD) apa peranan Kebangkitan bagi kita hari ini di abad kedua puluh satu?  

 

Apa manfaat kebangkitan Yesus Kristus? Saya akan membahas nilai Kebangkitan dalam 

beberapa poin. 

 

 (1) Kebangkitan memaksa seseorang untuk menyadari asal usulnya yang  surgawi. Anda 

adalah makhluk surgawi, makhluk surgawi, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.In gambar-

Nya secara mental, dan rupa-Nya secara tujuannya.  
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Manusia pertama telah menggunakan kehendak bebasnya secara keliru. Hasilnya adalah 

bahwa manusia pertama itu menggunakan kebebasan ini untuk melanggar hukum dan 

menghancurkan hati Allah. Manusia jatuh dan gambar Allah menjadi gelap. kegelapan ini 

menyebabkan kebingungan mental dan ketidakmampuan untuk membedakan pilihan utama. 

Manusia menjadi tidak mampu membangun kebenaran. Pada suatu masa, Allah berbicara kepada 

manusia melalui suara para nabi dan kemudian melalui inkarnasi-Nya. Tujuannya adalah untuk 

memperbaiki citra terang dan untuk mendamaikan keserupaan yang indah ini. Kebangkitan terjadi 

untuk memberikan manusia cahaya baru ini. Manusia menjadi tercerahkan. Demikianlah, Yesus 

berkata, "... setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan." (Yohanes 

12: 46) karena cahaya Kebangkitan bersinar dalam gambar ini dan memulihkannya kembali ke 

rupa Allah. Ini adalah manfaat pertama, bahwa manusia menyadari asal surgawinya. 

 

(2) Poin kedua, manusia akan manusia akan hidup dari harapan dan antisipasip setiap hari 

dan tidak suam-suam kuku. Harapan inilah yang kita butuhkan saat ini tanpa putus asa. Ingat Maria 

Magdalena, wanita tertekan sedih  yang pergi ke kubur, mencari gurunya dan tuannya. Ketika ia 

mendengar seseorang berbicara kepadanya dia berpikir bahwa dia adalah tukang kebun. Dia 

menangis terus menerus sambil mencari Kristus. Akhirnya, dia menemukan dan mengenali-Nya 

saat Dia memanggilnya "Mary". Dia menjawab dan berseru "Rabuni" (Yohanes 20: 16) yang 

berarti guruku , guruku dan Tuhanku. Dalam peristiwa Kebankitan, Yesus menampakkan diri 

kepada dua pemuda yang berkecil hati dengan kisah kebangkitan Kristus. Yesus muncul dengan 

mereka saat mereka berjalan ke Emaus dekat Yerusalem. Pada akhir pertemuan itu, mereka berkata 

satu sama lain, " "Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah 

jalan dan ketika Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?" (Lukas 24: 32) keputusasaan mereka 

diganti dengan optimisme dan harapan. Demikian pula,  dengan murid-murid yang ketakutan 

besar, tetapi ketika Kristus menampakkan diri kepada mereka yang kita baca dalam Kitab Suci: ". 

Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. 

Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan." (Yoh. 20:20) 

 

(3) Manfaat ketiga dari kebangkitan kepada manusia modern adalah akuisisi anugerah 

pengangkatan melalui kebangkitan. Setiap hari gereja mengalami kebangkitan dan selalu 

mengenangnya dalam doa. Ketika kita berdoa doa pagi dari Agpeya, kita mengenang kebangkitan 

yang mulia yang terjadi pada dini hari. Setiap hari Minggu kita berkumpul untuk merayakan liturgi 

Kudus, karena ini adalah hari kebangkitan. Ini adalah pesta mingguan. Pada hari ke-29 setiap bulan 

Koptik, kita merayakan hari-hari raya Kabar Sukacita, Kelahiran dan Kebangkitan. Setiap tahun 

kita merayakan Hari Raya Kebangkitan dan diperpanjang selama 50 hari yang disebut 'Lima puluh 

hari Kudus.' 

 

gambar yang indah yang kita terima dari rahmat pengangkatan ini, kita dapatkan pada saat 

baptisan ketika kita diselamkan kedalam air 3 kali gambaran 3 hari Tuhan kita Yesus Kristus. 

Ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Ekaristi, imam berseru dalam pengakuan terakhir: 

"Anugerahilah kami keselamatan, pengampunan dosa dan kehidupan kekal bagi semua yang 

mengambil bagian dari-Nya." Dalam setiap liturgi kita menerima Tubuh Kudus dan Darah Mulia 

Tuhan kita Yesus Kristus untuk memperbaharui hidup kita dengan cahaya Kebangkitan mulia. "... 

sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak 

mempunyai hidup di dalam dirimu.." (Yohanes 6: 53) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Juga, kita tidak dapat memahami Firman Allah dalam Injil Suci kecuali dengan memahami 

kebangkitan. nenek moyang kita yang menulis kitab suci diilhami oleh Allah melalui pemahaman 

mereka terhadap kebangkitan yang mulia. kebangkitan ditawarkan kepada semua. Ini adalah 

kebahagiaan kita. Kita harus merangkul sukacita ini dalam hidup kita dan merayakannya setiap 

hari. Kebangkitan adalah proses pembaharuan kehidupan kita setiap tahun. Bersukacitalah dalam 

kebangkitan dan hidup dengannya. Setiap malam  dalam masmur tengah malam tengah malam kita 

berdoa "Bangunlah O anak-anak terang, mari kita memuji Tuhan semesta alam." Ini adalah 

panggilan harian gereja: "Bangunlah O anak-anak terang". Melalui kebangkitan, kita menjadi 

anak-anak terang. Melalui kebangkitan kita berdiri dan memuji Tuhan semesta alam, seperti yang 

dinyatakan oleh Kitab Suci: " Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam 

Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang 

olehnya kita dapat diselamatkan." (Kis.4: 12)  Kebangkitan yang mulia adalah sukacita kita.  

 

Kita berdoa agar sukacita ini berdiam di setiap hati kita. Kita semua harus bersukacita 

dengan kebangkitan dalam hidupmu, rumah, keluarga, pekerjaan, pelayanan dan gereja setiap hari.  

Biarkan kebangkitan menjadi sukacitamu  ketika kamu bangun untuk memulai hari baru sehingga 

hidup kamu akan dihidupkan kembali secara terus menerus. 

 

Saya ulangi ucapan selamat kepada semua, dan saya bersukacita dengan kalian semua,  dan 

terimalah salam dari Mesir, dan Gereja Mesir, semua metropolitan dan uskup dari Sinode Kudus, 

serta para rohaniwan dan semua jemaat. 

 

 

Kristus Telah bangkit, Kristus Telah bangkit. Kristus telah bangkit, Sungguh Dia telah 

bangkit. 
 

 

 

 

 

 


