
 

 

Taouadroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hungarian 

 

The Papal Encyclical of the Glorious Feast of the Resurrection, 2017  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek: egy Isten nevében. Ámen! 

Ikhrisztosz aniszti! Alitosz aniszti! 

Jézus feltámadt! Valóban feltámadt! 

 

Gratulálok nektek a feltámadás dicsőséges ünnepe alkalmából, melyet idén a világ keresztényei 

szerte a világon egy időben ünnepelnek. Emlékezünk a Virágvasárnap mártírjaira, kik vérükkel új 

oldalt jegyeztek be az Egyiptomi Kopt Egyház történelmében. Őszintén emlékezünk rájuk, Isten 

választotta őket. Tudjuk, hogy a mindenható Atya rendezi mindnyájunk életét. Mi mindig 

köszönetet mondunk az Istennek: „hadd mondjunk köszönetet a jótékonynak”. Az összes mártírral 

rájuk emlékezzünk, s említsük szeretett hazánkat, Egyiptomot! Folyton imádkozunk, hogy védje 

az Isten békében, és hogy távolítson el minden gonoszt, messze Egyiptomtól és a Közel-Kelettől. 

 

Amikor elmélkedünk az Úr Jézus feltámadásáról, azt találjuk, hogy számos bibliai cikk hozta 

szóba a feltámadást. A feltámadás az első és legfőbb esemény a kereszténységünk történelmében. 

Feltámadás és kereszt nélkül nincs kereszténység. A feltámadásról szóló bibliai cikkek sokaságát 

az a szent írta, aki talán életének a feléig nem ismerte Krisztust, amíg nem jelent meg előtte, és 

nem mutatkozott be neki az Úr Jézus. A találkozás után Tarsusi Saul-ból lett Pál Apostol. A 

Filippibeliekhez írt levelében, amikor még a börtönben volt, a leghatásosabb mondat egyikét írta 

a feltámadásról:  „Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben 

való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához (Fil 3:10). Szent Pál 4 pontban határozta meg 

a spirituális élményét és tudását. 

 

ad1. „Hogy megismerjem őt”: hangsúlyozva a személyes megismerést, és nem csupán hallomás 

alapján. A megismerés személyes, és ezért írta, ”Hogy megismerjem őt”. Ugyanerről a 

megismerésről az Igaz Jób: ”Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel 

látlak téged” (Jób 42:5). Ebben a megismerésben felismeri Krisztus szeretetét, parancsolatát, 

megváltását és szellemét, amit a szívünkbe telepített. Ez a tapasztalat alapján szerzett tudás. 

 

ad2. „és az Ő feltámadásának erejét”: a második pont az, hogy Szent Pál említette feltámadásának 

erejét. A feltámadásnak ereje van, mely erősebb mindennél. A feltámadás nem csupán történelmi 

esemény, hanem az ember által tapasztalható, átélhető és élvezhető élmény is. A feltámadás azt 

hirdeti, hogy a halál nem az út vége. A feltámadás észhez térítette Mária Magdalénát, amikor 

kétségbe esett. Szomorúságában azt hitte, hogy a kertész az Úr Jézus. Amikor a saját nevén 

szólította őt, örült az Úrral való találkozásnak. A feltámadás észhez térítette a tanítványokat. Féltek 

és zárva voltak az ajtók, azonban amikor megjelent nekik az Úr Jézus, „Örvendezének azért a 

tanítványok, hogy látják vala az Urat” (Ján 20:20). A feltámadás feltámasztja az embert a bűnből. 

Az ember csak az Úr Jézus feltámadása révén tud megszabadulni a bűntől és feltámadni. A 

kereszthalál mindenkiért történt, és a feltámadásért örült az emberiség egésze. 
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Ad3. „az Ő szenvedéseiben való részesülésemet”: a harmadik pont Pál Apostol tapasztalásában a 

szenvedésben való részesedés, s itt csodálkozunk, hogy előbb emlékezik a feltámadás erejére, mint 

a szenvedésben való részesülésre. Az ókeresztény hagyományban a kereszten nem tüntették fel az 

Úr Jézus testét. A magyarázat: Jézus feltámadt! A feltámadás öröméhez vezető út a kereszten át 

vezet, de Jézus feltámadt. Egy külföldi látogatásom során láttam egy fakeresztet, melynek ki volt 

vésve a belseje és rajta volt a feltámadó Krisztus teste. Jézus jelen van a halottakból feltámadó 

Jézus testében. A Szent Pál által említett szenvedésbeli részesedés magyarázza, hogy a feltámadás 

követi a szenvedést. A szenvedésbeli részesedés akkor történik meg, amikor annak részesévé válik 

az ember. Szenvedés nélkül nincs dicsőség, mint ahogy nincs élet töviskorona nélkül. A 

töviskorona adta nekünk az élet koronáját. Nincs feltámadás kereszt nélkül. Ezért tapasztaljuk a 

szenvedésbeli részesedést, melyen keresztül megy az ember és az egyház történelme során. Ezt 

kifejezésre juttatjuk sok vértanúsággal összefüggő eseményekkel és történetekkel. Az Egyiptomi 

Kopt Egyházunk „a vértanúk egyházává” vált. Az egész világon így ismerik el. Ezért, amikor azt 

mondjuk: „a vértanúk anyja szép”, az Egyházról van szó. 

 

ad4. „hasonlóvá lévén az ő halálához”: ez a negyedik pont Szent Pál Apostol gondolatában, s azt 

jelenti, hogy az Isten útjában járó keresztény ember meghal a bűn miatt. Minden misében, amelyen 

részt veszünk, hallhatjuk a katolikus levelek záró szavát”: „Ne szeressétek a világot, se azokat, 

amik a világban vannak.” (1 Ján 2:15). A keresztény embernek mindig a mennybe vágyakozik a 

szíve. „hasonlóvá lévén az ő halálához”: ezt így magyarázta Szent Pál Apostol az ő erős spirituális 

élményeiben: ”Te éretted gyilkoltatunk minden napon”. Ezt a tapasztalást sokszor említette Szent 

Pál Apostol. „Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus”(Ef 

5:14). Felragyog Jézus a bűnben vagy a gonoszságban vagy a világ szeretetében alvó embernek, 

vagy annak, aki messze van Jézustól és messze Jézus igazi ismeretétől. Az alvó ember nem ismeri 

Jézus feltámadását, és nem is éli át azt. Szent Pál Apostol a szent szavakon keresztül felhívást intéz 

mindenki felé: „és felragyog tenéked a Krisztus”. 

 

Szívből gratulálok mindenkinek. Fájdalom tölti el szívünket, hogy el kellett búcsúzni szeretett 

vértanúinktól, azonban emlékezzünk arra, hogy a feltámadás reményében elszenderedtek. Isten 

óvjon, és áldása legyen veletek. Üzenetemet küldöm az érsekeknek, püspököknek, papoknak, 

diakónusoknak, és minden, a templomokban működő bizottságoknak, tanácsoknak, az ifjúságnak 

és minden gyermeknek, minden családnak a kopt templomokban, mindenhol Amerikában, 

Kanadában, Dél-Amerikában, Európában, Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában. 

 

Az egyiptomi anyaegyház szeretetével küldöm üdvözletemet remélve, hogy mindig élvezni 

fogjátok a feltámadást. Ikhrisztosz aniszti! Alitosz aniszti! Jézus feltámadt! Valóban feltámadt! 

 

 

 

 

 


