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

 

Ε Εις το ονομα του Πατρος και του Υιου και του Αγιου Πνευματος, Αμην. 
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Χριστος Ανεστ. Αληθως Ανεστη 

 

 ΅Σας συγχαιρω για τη δοξασμενη εορτη της Αναστασης, που ειναι η μεγαλυτερη χαρα 

ολων τις χαρες μας, και η μεγαλυτερη εορτη απο ολων τον εορτον μας. Ανασταση στη Χριστιανικη 

ζωη δεν ειναι απλως ενα ιστορικο γεγονος. Ουτε ειναι μια ευκαιρια εορτασμου, τιμουμε με μια 

ποικιλια των εορτασμων, ουτε ειναι ακριβως μια ημερα που περναει. Ανασταση ειναι η βαση του 

σχεδιου σωτηριας μας, που ο Κυριος μας Ιησους Χριστος ολοκληρωσε πανω στο ξυλο του 

σταυρου. Η  Ανασταση ειναι το επικεντρο της πιστης μας; Ειναι επισης η ολοκληρωση της 

συνχορεσεις ολης της ανθρωποτητας. Ανασταση ειναι το κεντρο της πνευματικης αναπτυξης, 

δεδομενου οτι η πνευματικη προοδος χωρις ανασταση δεν εχει νοημα. Επιπλεον, η ανασταση ειναι 

η ελπιδα της αιωνιας ζωης που ερχετε. Χωρις ανασταση η χριστιανικη πιστη μας δεν εχει νοημα. 

Χωρις την ανασταση, δεν υπαρχει ειρηνη στην επιγειο καθημερινη μας ζωη. Χωρις ανασταση δεν 

εχουμε καμια ελπιδα για το μελλον.Το φως της αναστασης φωτιζει τη ζωη του ανθροπου, σε καθε 

σταδιο της ζωης του. 

 

 Καποιος μπορει να ρωτησει, " Ο Ιησους πραγματικα ειχε ερθει και πεθανε?"  

  

 Φυσικα, το γεγονος τις  αναστασης συνεβη περισσοτερο απο 20 αιωνες. Η εκδηλωση τις 

αναστασης δεν εγινε εω κρυπτω, αλλα ειχε μαρτυρες. Δεν ειχαι μονο ενα και δυο μαρτυρες, αλλα 

πολλους. Ο εκατονταρχος που μαχαιρωσε την πλευρα του Χριστου στο σταυρο, και οι φυλακες 

του ταφου ηταν μαρτυρες για την ανασταση του Χριστου. Ο Ποντιος Πιλατος ο οποιος 

πραγματοποιησε μια επιτηδευμενη δικη για τον Ιησου Χριστο. Ο Ποντιος, σε μια θεατρικη σταση 

επλυνε τα χερια του και ειπε τι περιφημη δηλωση, "Ειμαι αθωος απο το αιμα αφτου του αθοου 

ατομο." Κιταχτε την ασυνεπεια της δηλωσης του¨"Αθωοι και μολις ατομο," ειμαι  Αυτον 

παραδοση σε κριση και στο θανατο. Οι Εβραιοι ιερεις και οι ιερεις κεφαλι ηταν μαρτυρες με το τι 

συνεβη στο σταυρο και το τι συνεβη κατα τη στιγμη της αναστασης. Οι γυναικες που πηγαν νωρις 

το πρωι ξημερωματα μεταφερουν μπαχαρικα ποθ ειχαν ετοιμασει, ειναι μαρτυρες για την 

ανασταση του Χριστου. Την ιδια στιγμη, υπηρχαν υλιστικα σημαδια του θανατου του Χριστου 

στο σταυρο και την Ανασταση του. Σας θυμιζω το καταπετασμα του ναου που σχιστηκε στα δυο, 

και η γη που συγκλονισε κατα τη στιγμη της σταυρωσης, θυμιζω, επισης, τι μια τεραστια πετρα 

που τεθηκε στην πορτα του ταφου. Αυτη η τεραστια πετρα που φυλαγε ενα νεκρο ατομο μεσα 

στον ταφο, σαν να φοβοντουσαν οτι οι νεκρη θα διαφυγουν.  
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 Σας θυμιζω το λινο υφασμα το οποιο οι μαθητες που βρεηκαν που με τον Κυριο θαφτηκε. 

Θυμιζω τους φρουρους για να εξασφαλισουν το ταφο. Σας θυμιζω τη σφραγιδα που τοποθετειται 

στην πετρα που ηταν η υπογραφη του κυβερνητη, σας θυμιζω τον ταφω που θα ηταν νεα και κανεις 

δεν ειχε ποτε ταφει. Στην αυξηση ανθρωπου, ο Θεος τοθ εχει προσφερει την υποσχεση της 

σωτηριας ποθ εχει εκπληρωσει. Αυτο ειναι ενα θεικο σχεδιο¨Ενσαρκωση, Σταυρωση και την 

Ανασταση. Επιτρεψτε μου να σας υπενθυμισω ενα γεγονος που συνεβη νωρις στην υπερεσια του 

Ιησου Χριστου, οταν πηγε στο γαμο στην Κανα της Γαλιλαιας οπου αλλαξε το νερο σε κρασι, 

οταν η μητερα μας η Παρθενα Μαρια του ειπε, "Οτι δεν υπαρχει κρασι."Ενουσε πως "Δεν εχουν 

καμια χαρα." Η Παναγια μιλουσε στη γλωσσα της Παλαιας Διαθηκης. Στη εποχη της Παλαιας 

Διαθηκης οι ανθρωποι δεν εχουν τη χαρα τησ σωτηριας τη χαρα της αναστασης. Η λεκξη "κρασι" 

στην Αγια Γραφη σημαινει "χαρα". Του Ιησου Χριστου η απαντησει της φανικε παραξενο. Της 

απαντα, "Γυναικα, η ανησυχια σας τι εχει να κανει με μενα? Η ωρα μου δεν εχει ερθει ακομη." 

Αυτην την "ωρα"ειναι ο ιδιοκτητης της σταυρωσης και η δυναμη της αναστασης. Ειναι του 

ανθροπου η ωρα τησ χαρας γι αυτο προσευχομαστε στην Εκτη Ωρα της προσευχης και λεμε " 

Δινουμε χαρη σε σενα, γιατι εχεις γεμισει ολους με χαρα. Ο Σωτηρα, οταν ηρθες, ηρθες να 

βοηθησεις τον κοσμο. Κυριε, δοξασμενο το ονομα σου.   

 

Πως ανταποκρινομαστε στην Ανασταση, Πως μπορουμε να ωφελειθουμε απο την Ανασταση. 
 

Θα σας θυμισω τρια βασικα σημεια γι α απαντηση. 

 

 Πρωτο, απαιτειται απαντηση 

 Οταν ο Ηρωδης ακουσε την ειδηση της γεννησης του Χριστου, δεν πηγε να τον δει, ειπε 

στους μαγους, "Πηγενετε να αναζητησετε προσεχτικα για το μικρο παιδι, και οταν εχετε βρει, μου 

στειλετε ειδισει." Σκεφτηκε οτι ηταν παρα πολυ ακαταληλο για αυτον να παει . Η Αγια Γραφη μας 

διδασκει να "Πλησιασουμε τον Θεο και αυτος θα μας πλησιασει εμας." Για το λογο αυτο, οι 

Μυροφορες πηγαν στον ταφο πολυ νωρις το πρωι την ημερα της Αναστασης να λαβουν αυτην την 

μεγαλη ευλογια. Ποσο μεγαλη  ηταν η ευλογια? Της  απαιτουμενης αποκρισης, υπαρχει μια 

αισθηση της παρουσιας σας και εσωτερικα συναισθνματα. 

 

 Δευτερον. Υπαρχει η ευκολως συμπερασματικη απαντηση.  

 Υπαρχει ενα ατομο οταν μιλατε μαζι του για ενα θεμα, η απαντηση του θα ειναι 

κατακαρδη. Για παραδειγμα, στην Παλαια Διαθηκη, οταν ο θεος ζητησε απο τον Αβρααμ να 

προσφερει το γιο του σε εαυτον ως ολοκαυτωμη θυσεια. Εμεις δεν ακουμε πως επιβαρυνθει, αντι 

σε μια βαθια  Ηρωες απαντηση νωρις το πρωι και εγκατασταθηκε το γαιδουρι του, τον Ισαακ το 

γιο του, τα καυσοξυλα και το μαχαιρι. Υπαρχει ενα προσωπο του οποιου η σχεση με τον Χριστο 

ειναι ζωντανη και γεματη πνευματικη ζεστασια. Για το λογο αυτο, η Αγια Γραφη μας δινει εντολη 

να θυμομαστε τωρα τον Δημιουργο μας στις ημερες της νιοτης μας, που ειναι, οταν υπαρχει 

πνευματικη ζεστασια και η θεληση. 

 

 Τριτον- Συνεχης και Αδιαλειπτη Ανταποκριση 

 Που σημαινει ο ανθρωπος συνεχιζει την πνευματικη ζωη του. Υπαρχει κατι που λεγετε 

"χρονο αντιδρασης" κατα τη διαρκεια αυτου του χρονου, ο ανθρωπος αλληλεπιδρουν με τον Θεο 

μεσα απο τις προσευχες, διαβαζουν την Αγια Γραφη, και με πνευματικα μεσα. Επισης, μεσω τησ 

νηστειας, πνευματικες αναγνωσεις και πνευματικεη υπερησια. Ολα αυτα κανει ενα ανθρωπο σε 

μια καταστση συνεχος και αποτελεσματικης απαντησης συνεχη και αδιαλειπτη ανταποκριση. 

Συνεχης και αδιαλειπτη ανθρωπει μειγμα αντιδρασης αισθανοντε οτι ζουν υπο το Φως της 

Αναστασεος. Για το λογο αυτο η Εκκλησια μας καθιστα τον εορτασμο της επετιου της Αναστασης 

σε καθιμερηνη βαση.  



 

 

 

 

 

 Μπορειτε να παρατηρησετε οτι καθε μερα την πρωτη ωρα προσευχης στο Αgpeya τιμα 

την ανασταση του Κυριου. Καθε Κυριακη ο Θεος εχει διαλεκση να εορταζουμε την ανασταση 

του. Στις 29 ημερα του καθε μηνα Κοπτικη, εορταζουμε τον Ευαγγελισμο, τη γεννηση, και τη 

Ανασταση. Καθε χρονο εορταζουμε την Ανασταση οχι μονο για μια μερα αλλα για 50 ημερες. 

Δεν υπολογιζουμε αυτες της 50 μερες ως καθημερηνες μερες τις εβδομαδας, αλλα σαν να ειναι 

ολες Κυριακατικες μερες. Μπορει να τις πουμε "Μια συνεχομενη Κυριακατικη μερα," το οποιο 

εκφραζει την υπαρξη στην αιωνιοτητα. Παρατηρησετε οτι η περιοδος τον 50 ημερων ειναι 7 

εβδομαδες, το οποιο αρχιζει Κυριακη και ολοκληρωνεται την Κυριακη. Η ανασταση και η γιορτη 

της Πεντηκοστης ειναι στην αρχη και στο τελος 50 νμερων αντιστοιχα. Αυτο ειναι μια εκφραση 

τησ τελειας ζωης στη βασιλεια των ουρανων η γιορτη της αναστασης ειναι η μεγαλυτερη χαρα 

που ο ανθρωπος μπωρει να ζησει. Στην εκκλησιαστικη παραδοση καθε μερα, οταν προσευχομαστε 

με την πσαλμοδια. Στην πρωτη προσευχη της πσαλμοδιας, προσευχομαστε- "Προκυπτε, παιδια 

του φωτος." προκυπτε μας θυμιζει με την Ανασταση. Και οταν Πσαλουμε ενα απο τα ομορφα 

κομματια στη μεση του Tasbeha, the Psali Watos, ξεκινα με μια προταση. Πσαλετε σε αυτον που 

σταυρωθηκε και αναστηθηκε, θαυτικε, και αναστηθηκε για μας και ποδοπατησε και καταργησε 

το θανατο. Ανασταση ειναί η αισθηση της ζωης ποθ θα σας κανει να πω με τον Αποστολο Παυλο.." 

Μπωρο να τον ξερω και τη δυναμη τις αναστασης Του, και ν κοινωνια των παθηματων του ειναι 

διαμορφωμενο για το θανατο του. Μεσω της αναστασης μπορω να οικοδομησουμε μια ισχυρηκαι 

προσωπικη σχςση μεταξυ του εαυτου μου και του Ιησου Χριστου. 

 

 Πηρα αυτη την ευκαιρια για να προσφερο πληρη συγχαρητηρια σε ολους εσας, σε καθε 

εκκλησια, σε ολους τους πατερες, Επισκοπους, στους διακονους, σε ολους εσας κυριους και 

κυριες, και ολλα τα παιδια τις νεολεας. Θα ηθελα επισης να προσφερο την αγαπη μου σε ολες τις 

εκκλησιες του κοσμου και σε ολους που εργαζονται και υπερετουν στο πνευμα και την αληθεια. 

Σας καλω να ζησουμε τη χαρα της Αναστασης, οχι μονο κατα τη διαρκεια της εορτης της 

Αναστασεως, αλλα καθε μερα της ζωης μας. 

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
Χριστος Ανεστη. Αληθως Ανεστη. Σας ευχομαι να ειστε χαρουμενοι αυτη την εορτη της 

Αναστασεως. 

  

 

 


