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Papieska Encyklika Chwalebnego Swieta Zmartwychwstania 2016 

 

W imie Boga Ojaca i Syna i Ducha Swietego. Jeden Bög. Amen. 

 

Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. 

 

Gratuluje Wam, moje kochane siostry i kochani bracia w Panu, z okazji Chwalebnego 

Swieta Zmartwychwstania. Przezywajcie radosc w dniu tego Swieta. Gratuluje calemu 

Koptyjskiemu Kościółowi Ortodoksyjnemu.Metropolitanom, Biskupom, Ksiezom, Diakonom i 

Radom parafialnym. Gratuluje wszystkim Slugom kosciola, mlodziezy, dzieciom jak i tez 

wszytkim chrzescijanskim rodzinom. Gratuluje wszystkim koptyjskim diecezjom na calym 

swiecie. Szczesliwego chwalebnego Swieta Zmartwychstania i byscie byli zdrowi w tym i kazdym 

innym roku. 

 

Faktycznie, Swieto Zmartwychwstania jest szczytem wszystkich swiat, ukoronowaniem wszelkiej 

radosci i TYM przezyciem w naszych sercach. To jest Swieto, ktore codziennie obchodzimy. 

Kiedy mowimy o Swiecie Zmartwychwstania, wspominamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, ktory 

zostal ukrzyzowany. Rzeczywiscie, on zmarl, i jest duzo wypowiedzi o tym. Do dowodow Jego 

smierci na Krzyzu dolaczaja sie rozdarcie kurtyny w swiatyni, odkrycie Jego calunu w grobie, 

straznicy, ktorzy na rozkaz gubernatora pilnowali grobu. Tez i pieczec na drzwiach grobu, 

zarzadzona przez rzymskiego gubernatora. Chrystus, ktory zostal ukrzyzowany na Krzyzu, 

zmartwychwstal trzeciego dnia, jak to w wyznaniu wiary wypowiadamy i potwierdzamy. Zeznanie 

o Jego Zmartwychwstaniu pochodzi od Aniolow. Aniol obwiescil, ze Chrystus zmartwychwsal. 

Straznicy upadli na ziemie, a arcykaplanie rozpowszechnili falszywe pogloski. A nasz Pan, Jezus 

Chrystus, objawil sie wiele razy swoim uczniom. Dowody tego sa bardzo szerokie. Zwroccie 

uwage na czesienie ziemi, ktore towarzyszylo Zmartwychwstaniu naszego Pana. Kamien, ktory 

stoczyl sie z przed drzwi grobu. Wspomnijmy opis kobiet, ktore chcialy przeprowadzic ceromonie 

pochowania o swicie Zmartwychwstania, a zastaly pusty grob, poniewaz On zmartwychwstal i 

pozostawil calun. 

 

Podczas Swieta Zartwychwstania, mozna sie pytac, Zmartwychwstanie wydarzylo sie we 

wczesnych latach 1. stulecia (33 p. Chr.), jakie ma znaczenie Zartwychwstanie dla nas w 21. 

stuleciu? 

 

Jaka korzyscia jest ze Zartwychwstanie Jezusa Chrystusa? W paru punktach przedyskutuje 

wartosc Zmartwychwstania. 
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 (1) Zmartwychwstanie zmusza do rozpoznania swojego niebianskiego pochodzenia. 

Jestescie niebianskimi stworzeniami, niebianskie istnienie, stworzone na wyobrazenie i 

podobienstwo Boze. W Jego duchowym obrazie i celowego Jego podobienstwa. Pierwszy 

czlowiek uzyl wolna wole w zly sposob. Wynikiem bylo, ze uzyl ta wolnosc by zlamac prawo i 

rozbic Boze Serce. Ludzkosc upadla i obraz Bozy sie zaciemnil. Pierwszy czlowiek uzyl wolna 

wole w zly sposob. Wynikiem bylo, ze uzyl ta wolnosc by zlamac prawo i rozbic Boze Serce. 

Ludzkosc upadla i obraz Bozy sie zaciemnil. Ta ciemnosc spowodowala duchowy zamet i 

niezdolnosc rozrozniania prioritetow. Czlowiek nie byl w stanie przyjac prawde. Przez jakis czas 

Bog komunikowal z ludzmi przez glos prorokow, a pozniej poprzez Swoje Wcielenie. Celem bylo 

naprawic oswietlony obraz i pogodzic to piekne podobienstwo. Zmartwychwstanie stalo sie dla 

odnowienia blasku czlowieka. Dlatego tez Jezus powiedzial: „Kto we mnie wierzy, nie pozostanie 

w ciemnosciach” (Jan, 12:46), poniewaz swialto Zmartwychwstania swieci w tym obrazie i 

powoduje odnowienie na obraz Bozy. To jest pierwsza korzyscia, czlowiek rozpoznaje swoje 

niebianskie pochodzenie. 

 

(2) Drugi punkt- czlowiek bedzie zyl zyciem nadziei i codziennego oczekiwania. Dzisiaj 

potrzebujemy pilnie tej nadziei. Przypomnijcie sobie Marie Magdalene, ta zrozpaczona kobieta, 

ktora szla do grobu szukajac swojego Nauczyciela I Mistrza. Kiedy poslyszala kogos, kto z nia 

rozmawial, myslala ze ON to jest ogrodnik. Strasznie plakala szukajac Chrystusa. W koncu 

odnalazla GO i rozpoznala GO w momencie kiedy nazwal ja „Maria”. Odpowiedziala wolajac : 

„Rabbuni” (Jan 20,16), co znaczy moj Nauczycielu, moj Mistrzu i moj Panie. Wedlug doniesien 

o Zmartwychwstaniu Jezus obiawil sie dwom mlodym meszczyznom, zrazonymi przez historie 

Zmartwychwstania Chrystusa. Objawil im sie gdy szli do Emmaus niedaleko Jerozolimy. Pod 

koniec tego spotkania powiedzieli: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze 

?” (Luk. 24,32) Ich zrozpaczenie przemienilo sie w optymizm i nadzieje. Podobnie bylo z uczniami 

ogarnietymi strachem. Ale kiedy Chrystus im sie objawil, czytamy w Pismie Swietym: „Uradowali 

się zatem uczniowie ujrzawszy Pana” (Jan 20,20) 

 

(3) Trzecia korzyscia Zmartwychwstania dla dzisiejszej ludzkosci jest zdobycie laski 

poprzez Zmartwychwstanie. Codziennie kosciol przezywa Zmartwychwstanie i wspomina je w 

modlitwie. Kiedy odmawiamy glowne modlitwy Agpeyi, wspominamy chwalebne 

Zmartwychwstanie, ktore wydarzylo sie o zmroku. Co niedziele zgromadzamy sie by swiecic 

Swieta Liturgie, ten dzien Zmartwychwstania. To jest tygodniowe swieto. 29. kazdego 

koptyjskiego miesiaca obchodzimy swieto Zwiastowania, Narodzenie Chrystusa i 

Zmartwychwstanie. Co roku obchodzimy swieto Zmartwychwstania przedluzone na 50 dni, zwane 

„Swiete 50 dni” 

 

Ten wspanialy obraz przez ktory odbieramy laske przyjecia, otrzymano przez Chrzest, 

kiedy zostalismy 3 razy zanurzeni pod wode, odpowiadajaco 3 dniom , ktore Chrystus spedzil w 

grobie. Kiedy sie przygotowujemy do przyjecia Eucharystii, ksiadz wola w ostatnim wyznaniu: 

„Wydany dla nas dla naszego zbawienia, odpuszczenia win i zycia wiecznego dla tych, ktorzy 

maja udzial w NIM.” W kazdej Liturgi otrzymujemy Cialo Swiete i drogocenna Krew Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, by odnowic nasze zycie przez swiatlo chwalebnego Zmartwychwstania. 

„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie 

będziecie mieli życia w sobie” (Jan 6,53) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nie potrafimy pojac slow Swietej Ewangelii, nie rozumiejac Zmartwychwstania. Nasi 

ojcowie, ktorzy pisali Pismo Swiete, byli inspirowani przez Boga poprzez ich wzglad na 

chwalebne Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest proponowane wszystkim. Ono jest naszym 

szczesciem. Powinnismy objac ta radosc w naszym zyciu i ja codziennie swietowac. 

Zmartwychwstanie jest procesem odnowienia naszego zycia w kazdym roku. Radujcie sie w 

Zmartwychwstaniu i zyjcie w nim. Co noc modlimy sie w naszych psalmach o polnocy: „ 

Wstancie, o dzieci Swiatla, chwalmy Pana Zastepow.” To jest dzienne wolanie Kosciola „o dzieci 

Swiatla, wstancie”. Poprzez Zmartwychwstanie stalismy sie dziecmi Swiatla. Poprzez 

Zmartwychwstanie stoimy i chwalimy Pana Zastepow, jak mowi Pismo Swiete: „I nie ma w 

żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym 

moglibyśmy być zbawieni". (dz.ap. 4,12). Chwalebne Zmartwychwstanie jest radoscia. 

 

Modlmy sie, by ta radosc mieszkala w wszystkich naszych sercach. Kazdy z Was powinien 

sie codziennie radowac Zmartwychwstaniem w swoim zyciu, swoim domu, rodzinie, zawodzie, w 

serwisie i Kosciele. Niech Zmartwychwstanie bedzie Wasza wlasna radoscia, kiedy sie budzicie 

by zaczac nowy dzien, tak by Wasze zycie bylo ciagle na nowo ozywiane. 

 

Powtarzam moje serdeczne zyczenia dla wszystkich i raduje sie z wami. Przekazuje 

pozdrowienia z Egiptu i Kosciola Egiptu wszystkim Metropolitanom, Biskupom sw. Synody jak i 

Duchowienstwu i wszystkim parafiom. 

 

Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał 

 

 

 

 

 

 

 

 


