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

 

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

Xhristos anesti. Alithos anesti. 

Kristus är uppstånden. Han är i sanning uppstånden. 

 

Jag gratulerar er till den förhärligade Uppståndelsens högtid. I år firas den av alla kristna i världen 

på samma dag. Vi minns Palmsöndagens martyrer. Med deras blod har de skrivit en ny sida i den 

egyptiska Koptiska kyrkans historia. Vi räknar dem i all godhet såsom Guds utvalda. Vi vet att 

Han som råder över allt, han råder över våra liv. Vi tackar honom alltid med att säga, Låt oss tacka 

honom som skapade allt gott. Vi minns dem med alla martyrerna. Vi minns vårt älskade land 

Egypten. Vi ber alltid att Herren ska bevara henne i frid. Må han ta bort allt ont med dess like ur 

vårt land Egypten, liksom ur hela Mellanöstern. 

 

När vi begrundar vår herre Jesu Kristi uppståndelse, finner vi i den heliga skrift många verser om 

uppståndelsen. Uppståndelsen är den främsta händelsen och  grunden i vår kristendoms historia. 

Utan uppståndelse eller kors skulle ingen kristendom finnas. En av de många verser som talar om 

uppståndelsen på ett personligt sätt, skrevs av det helgon som inte kände Kristus under lång tid, 

kanske tills medelåldern, då Kristus uppenbarade sig för honom och gjorde sig känd för honom. 

Detta förvandlade honom från Saulus från Tarsus till den helige aposteln Paulus. I hans epistel till 

Filipperna, skrev han medan han var i fängelse en av de starkaste verser om att uppleva 

uppståndelsen i kapitel 3, vers 10. ”till att känna honom och hans uppståndelses kraft och 

delaktigheten i hans lidanden, blivande lik hans död. ” (Filipperbrevet 3, 10) Denna kunskap och 

andliga erfarenhet av uppståndelsen visas genom 4 drag hos den helige Paulus. 

 

Det första. ”till att känna honom”. Det är ett uttalande i bekräftelse. Denna kunskap är personlig 

och inte bara av hörsägen. Denna kunskap kommer genom att uppleva Kristus personligen. För att 

bekräfta detta sa han ”till att känna honom”. Den rättfärdige Job har talat om denna kunskap i slutet 

av Jobs bok när han säger ”bara genom hörsägen hade jag hört om dig, men nu har jag fått se dig 

med egna ögon. ” (Job 42, 5). Genom denna kunskap känner människan kärleken i Kristus, buden 

hos Kristus, frälsningen i Kristus, sinnet hos Kristus, dessa vilka han lade i våra hjärtan. Sådan 

kunskap kommer genom erfarenhet. 

 

Det andra. ”och hans uppståndelses kraft”. Det är det andra draget helige Paulus nämnde. 

Uppståndelsen är en kraft. Denna kraft är starkare än någonting annat. Uppståndelsen är inte en 

historisk händelse utan ett levande tillstånd hos den människa, som upplever den och gläds i den. 

Uppståndelsen bekräftar att döden inte är vägens ände. Uppståndelsen lyfte Maria Magdalena när 

hon tvivlade. När hon i sin bedrövelse trodde att Kristus var trädgårdsmästaren, blev hon så glad 

att möta honom, när han kallade henne vid hennes namn. Uppståndelsen var det som lyfte 

lärjungarna ur deras rädsla. De var rädda bakom låsta dörrar. Men när vår herre Jesus Kristus 

uppenbarade sig för dem, säger Bibeln ”Då blev lärjungarna glada, att de såg Herren.” ( Joh. 20, 

20).  
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Uppståndelsen reser människan ur synden. Människan kan inte resa sig ur syndens orenhet annat 

än genom vår herres Jesus Kristus uppståndelse, som gav glädje åt hela mänskligheten när han 

hängdes på korset och dog för oss människor. 

 

Det tredje. ”och delaktigheten I hans lidanden”. Detta är det tredje draget I helige Paulus 

erfarenhet. Här förundras vi över att han nämner uppståndelsens kraft före delaktigheten i hans 

lidanden. I den äldsta kristna traditionen, brukade de hänga korset utan att framställa den korsfäste 

Jesus på det. Skälet för det var att Kristus var uppstånden från de döda. Vägen till lyckan genom 

uppståndelsen går genom korset. Men Kristus är nu uppstånden. Jag minns från ett besök 

utomlands, att jag såg ett träkors, men med den uppståndne Jesus upphängd på det. Kristus är 

närvarande med sin kropp, som uppstått från de döda. Den delaktighet I hans lidanden, som 

beskrivs av helige Paulus innebär, att uppståndelsen kommer efter lidande. Delaktigheten I lidande 

sker när en människa delar det. Det finns ingen härlighet utan smärta. Det finns ingen livets krona 

utan livets törne. Törnekronan gav oss livets krona. Det finns ingen uppståndelse utan kors. Därför 

tar vi del i lidande som mänskliga varelser och som en kyrka. Vi beskriver detta i många kapitel 

om martyrskap i berättelser och händelser. Vår Egyptiska Koptiska Ortodoxa Kyrka blev till en 

“Martyrkyrka“. Hon är mycket väl känd som sådan i hela världen. Därför säger vi “Martyrernas 

Moder är så skön“. Det avser Kyrkan. 

 

Det fjärde. “blivande lik hans död“. Det är det fjärde draget ur helige Paulus erfarenhet. Det betyder 

att den kristne som vandrar i Herrens väg dör av synden. I varje Liturgi vi deltar i, hör vi i 

avslutningen av katholikon, “älska inte världen eller de ting som finns i världen“ ( 1 Joh. 2, 15) 

Inriktningen för den kristne och hans yttersta fortlevande mål är i himlen. “blivande lik hans död“ 

förklaras av helige Paulus genom hans starka andliga erfarenheter, “för din skull blir vi dödade 

hela dagen“ ( Rom. 8, 36).Denna andliga erfarenhet hos helige aposteln Paulus har uttryckts av 

andra helgon flera gånger. Han säger “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så ska 

Kristus upplysa dig“  (Efesier 5, 14). Han ger ljus åt den som sover i sina synder, eller som sover 

i det onda eller i kärleken till världen, eller sover bort från Kristus och bort från sann kunskap i 

Kristus. Den som sover känner inte Kristi uppståndelse, och varken upplever eller lever i den. 

Helige aposteln Paulus säger sina heliga ord, “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, 

så ska Kristus upplysa dig“ 

 

Mina hjärtliga gratulationer till er alla. Våra hjärtan lider av smärtan i att skiljas från våra egna 

älskade, martyrerna, men vi ska alltid minnas att de har somnat in i hoppet om Kristi uppståndelse. 

Må Gud bevara och välsigna era liv. Mitt budskap riktar sig till metropoliterna, biskoparna, 

fäderna, hegumenerna och prästerna, till alla diakoner, tjänare, tjänarinnor, kyrkoråd och 

kyrkostyrelser, till alla ungdomar och till alla barn. Så också till alla familjer i varje kyrka i vår 

Koptiska kyrka, som sträcker sig över världens kontinenter i Amerika, Kanada, Latinamerika, 

Europa, Afrika, Asien och Australien. 

 

Hälsningar med kärlek och kärlek från moderkyrkan här i Egypten sänder vi till er. Jag hoppas att 

ni i all tid ska glädjas med uppståndelsen i era liv. Xhristos anesti. Alithos anesti. Kristus är 

uppstånden. Han är i sanning uppstånden. 

 

 

 


