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Pápai enciklika a feltámadás  2016. évi dicsőséges ünnepe magyarul. 

 

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

 

Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. 

 

Gratulálok nektek, kedves mindnyájatoknak a feltámadás dicsőséges ünnepe alkalmából, 

és örüljünk együtt az ünnepnek. Gratulálok minden kopt ortodox egyháznak. Az érsekeknek, 

püspököknek, papoknak, diakónusoknak, és minden templomnak. Gratulálok minden szolgálónak, 

az ifjúságnak, a gyermekeknek, valamint a keresztény családoknak, világszerte. Gratulálok 

minden egyházmegyének világszerte. Boldog feltámadási ünnepet kívánok, és jó egészséget erre 

és az elkövetkező évekre. 

 

A feltámadás ünnepe bizonyosan a leglényegesebb az összes ünnepeink közül, örömünk 

megkoronázása, és örömmámor szívünkben. Olyan ünnep, amit minden nap megünneplünk. 

Amikor a feltámadás ünnepéről beszélünk, emlékezünk Jézus Krisztus Urunkra, akit keresztre 

feszítettek. Ő valóban meghalt, sok tanúság van erre. Ezek közül említhetjük a századost, a sír 

őrzőit, az asszonyokat, akik elmentek a sírhoz, Arimathiai Józsefet, aki Jézus Krisztus Urunk testét 

vitte, valamint Poncius Pilátust, aki előtt Urunkat elítélték. A kereszten való halálának bizonyítéka 

a templom kárpitjának kettészakadása, a halotti lepel fellelése a sírjában, a sír hatalmas köve, a 

római helytartó parancsára őrködő őrök. Végezetül, bizonyíték a sír ajtajára helyezett pecsét, 

ahogy azt a római helytartó elrendelte. Krisztus, akit keresztre feszítettek, feltámadt a harmadik 

napon, amire tanúságot teszünk a hitvallásban. Feltámadásának tanúságát az angyalok hirdették. 

Az egyik angyal azt hirdette ki, hogy Krisztus feltámadt. Az őrzők a földre rogytak, a főpapok 

pedig hamis híreket terjesztettek. Jézus Krisztus Urunk pedig többször megjelent tanítványainak. 

Arra sok bizonyíték van. Itt említjük az Úr Jézus feltámadását kísérő földrengést; a kő elmozdítása 

a sír bejáratától. Emlékeztetünk a beszámolóra az asszonyoktól, akik a temetési előkészületeket 

végezték volna a feltámadás hajnalán, és üresen találták a sírt, mert Ő feltámadt, a leplet és a 

zsebkendőt hátrahagyva. 

 

A feltámadás ünnepén megkérdezhetjük: mivel a feltámadás az első század (33 Kr.u.) korai 

éveiben történt, mi annak a jelentősége számunka a huszonegyedik században? 

 

Mi a jótéteménye Jézus Krisztus feltámadásának? Néhány pontban felvázolom a 

feltámadás értékét.  

 

(1) A feltámadás arra kényszerít, hogy felismerjük mennyei eredetünket. Égi 

teremtmények vagyunk, Isten képére és hasonlatosságára teremtve.  Az Ő képére szellemileg, és 

akarat szerint az Ő hasonlatosságára. Az első ember ezt az akaratszabadságot tévesen használta. 

Az eredmény az lett, hogy ezt a szabadságot arra használta fel, hogy megszegje a törvényt és 

összetörje Isten szívét. Az ember bűnbe esett, és előtte Isten képe sötétségbe borult. 
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A sötétség mentális zavarodottságot és a fontosságok sorrendjének felismerési 

képtelenségét okoztak. Az ember képtelenné vált az igazság felismerésére. Egy ideig Isten az 

emberekkel a próféták hangján keresztül kommunikált, majd megtestesülése által. A cél az volt, 

hogy helyre álljon a megsérült képmás és összhangba kerüljön ez a csodás hasonlatosság. A 

feltámadás azért történt meg, hogy az ember megújult fényességet kapjon. Az ember újra 

tisztánlátóvá vált. Ezért, Jézus azt mondta: „hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem 

hisz.„ (János 12:46), mivel a feltámadás fénye sugárzik az ember életében és helyreállítja azt  az 

Isten hasonlatosságára. Ez az első jótéteménye annak, hogy az ember felismeri égi eredetét. 

 

(2) A második pont az, hogy az ember folyamatosan a remény és előrelátás életét éli meg, 

és felhagyás nélkül. Manapság rendkívüli módon szükségünk van erre a reményre. Jusson 

eszünkbe Mária Magdolna, a csüggedt nő, aki tanítója és mestere keresésére ment el a sírhoz. 

Amikor meghallotta, hogy valaki beszél hozzá, azt gondolta, hogy a kertész beszélt hozzá. . 

Nagyon sírásban volt, miközben Krisztust kereste. Végül megtalálta, illetve felismerte Őt, amikor 

Ő “Mária”-nak szólította. Mária Magdolna felelt, és felkiáltott:  “Rabbuni!" - ami azt jelenti: 

Mester.” (János 20:16). A feltámadási történet során Jézus két olyan fiatalembernek jelent meg, 

akik elkeseredtek Krisztis feltámadásának történetétől. Krisztus akkor jelent meg nekik, miközben 

ők a Jeruzsálem közeli Emmaus  felé folytatták útjukat. A találkozás után a fiatalemberek azt 

mondták egymásnak, hogy “Nem hevült-e a szívünk “ (Lukács 24:32) Kétségbeesésüket 

optimizmus és reménység váltotta fel.  Hasonlóképpen történt a tanítványokkal, akik nagy 

félelemben voltak, azonban arról, amikor Krisztus megjelent előttük, ezt olvashatjuk a Bibliában: 

“A tanítványok pedig nagyon örültek, hogy látják az Urat.“ (János 20:20). 

 

(3) A feltámadás harmadik jótéteménye a mai ember számára a feltámadás általi elfogadás 

áldásának elsajátítása. Az egyház naponta megtapasztalja a feltámadást, és az imádságokban 

megemlékezik arról. Amikor az Agypeja reggeli imáját mondjuk el, emlékezünk a hajnalban 

megtörtént dicsőséges feltámadásra. Minden vasárnap összegyűlünk, hogy megünnepeljük a szent 

liturgiát, mivel ez a feltámadás napja. Ez hetenkénti ünnep. A kopt hónap 29. napján ünnepeljük 

az angyali üdvözlet, a születés és a feltámadás ünnepét. Minden évben megünnepeljük a 

feltámadás ünnepét, mely 50 napig tart, s “a szent ötven nap”-nak hívjuk. 

 

Ez a csodálatos képmás, mely által magunkhoz vesszük az elfogadás áldásának elsajátítását 

a megkeresztelkedés során alámerülve 3-szor, hasonlóan Urunk Jézus Krisztus sírban töltött 

napjainak számához. Amikor előre lépünk az Úrvacsora bevételére, imádkozik a pap a mise végén 

és az utolsó gyónásban mondja ”nekünk adják megváltásunkért és bűneink megbocsátásáért és 

örök életet ad annak, aki részesül belőle” 

 

Minden misén fogadjuk Urunk Jézus Krisztus testét, hogy megújítsuk életünket a 

dicsőséges feltámadás fénye által. „ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, 

nincsen élet tibennetek.   „ (János 6:53) 

 

Ugyancsak nem tudjuk a Szent Evangélium szavait felfogni, csak akkor, ha megértjük a 

feltámadást. Atyáinkat, akik az evangéliumot írták, Isten inspirálta bölcsességük révén a 

dicsőséges feltámadásra. A feltámadás mindenkinek szól, ez a boldogságunk. Magunkhoz kell 

ölelni ezt az örömet, és naponta ünnepelni azt. A feltámadás életünk megújhodási folyamata 

minden egyes évben. Örvendezzünk a feltámadásban, és éljünk vele. Éjféli zsoltárunkban minden 

éjszaka imádkozzunk: „a fény gyermekei keljetek fel és dicsértessétek a seregek urát!„  Ez az 

egyház napi felhívása. A feltámadás által a fény gyermekeivé váltunk.  

 

 

http://dictzone.com/hungarian-english-dictionary/%C3%B6r%C3%B6kbefogad%C3%A1s


 

 

 

 

 

 

A feltámadás által imádkozunk a seregek Urának, ahogy a Szent Biblia mondja: „ és 

nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely 

által üdvözülhetnénk."   (Apostolok cselekedete 4:12) A dicsőséges feltámadás örömünkre szolgál. 

 

Imádkozzunk, hogy ez az öröm megmaradjon mindannyiunk szívében. Mindnyájan 

örvendezzünk a feltámadásnak az életünkben, házunkban, családunkban, munkánkban, 

szolgálatunkban és az egyházban, minden egyes nap. Legyen a feltámadás az örömünk, amikor 

felkelünk, hogy új napot kezdjünk, úgy, hogy életünk folyamatos megújulást hozzon. 

 

Még egyszer gratulálok mindnyájatoknak, veletek örvendezem, és átadom Egyiptom, az 

Egyiptomi Egyház, a Szent Zsinat érsekeinek és püspökeinek, valamint a klérus és minden 

gyülekezet üdvözletét. 

 

 

Ikhrisztosz aniszti! Alitosz aniszti! Jézus feltámadt! Valóban feltámadt!  
 

 

 

 

 

 


