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Påvens budskap till den förhärligade Uppståndelsehögtiden – 2016 på Svenska 

 

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

 

Echristos anesti, Alithos anesti. 
 

Jag gratulerar er, mina älskade, till den förhärligade Uppståndelsehögtiden,  jag gratulerar er 

i glädje till denna  högtid. Jag gratulerar hela den Koptiska Ortodoxa Kyrkan, fäderna metropoliter, 

biskopar, präster och diakoner. Jag gratulerar kyrkans styrelser, alla tjänare, ungdomar och barn såväl 

som alla kristna familjer i  hela världen. Jag gratulerar alla koptiska stift runt om i världen. Jag önskar 

er en glad Uppståndelsehögtid, och må ni vara i god hälsa och vid gott mod i år och varje år.  

 Uppståndelsehögtiden  är faktiskt höjden av alla högtider, glädjen  av all glädje och våra 

hjärtans jubel. Det är den högtid som vi firar dagligen. När vi talar om Uppståndelsehögtiden, minns 

vi vår Herre Kristus som korsfästes på korset. Han dog faktiskt och det finns många vittnesmål om 

detta. Där finns hövitsmannen, vakterna vid graven, kvinnorna som besökte graven, Josef från 

Arimatea som bar vår Herre Kristi kropp, och där finns Pontius Pilatus inför vilken Herre Kristus 

ställdes inför rätta. Bevisen för hans död på korset innefattar söndringen av templets förhänge, 

svepduken som hittades i graven, den stora stenen framför graven och även vakterna som bevakade 

graven på beslut av den romerska guvernören. Slutligen finns sigillet som den romerska guvernören 

satte på dörren till graven. Herren Jesus Kristus som korsfästes på korset, uppstod på tredje dagen, 

såsom vi säger och vittnar om i Trosbekännelsen. Vittnesbördet om uppståndelsen  kom från änglarna, 

och det var en ängel som kungjorde att Kristus hade uppstått. Vakterna föll till marken, och från 

översteprästerna utgick falska rykten och villfarelser. Och vår herre Jesus Kristus uppenbarade sig 

flera gånger för sina lärjungarna. Det finns många bevis på detta. Vi kommer ihåg jordbävningen som 

åtföljde vår Herre Kristi uppståndelse. Vi minns också stenen som rullades bort från ingången till 

graven. Vi minns kvinnornas tal om när de gick till att  smörja kryddor i gryningen på uppståndelsens 

dag och hur de sedan fann graven tom, eftersom Han hade uppstått och lämnat sveplinnet och 

huvudduken i graven.  

Under Uppståndelsehögtiden kan vi fråga oss; eftersom Uppståndelsen skedde under de första 

åren av det första århundradet, (33 e.Kr.), vilken är uppståndelsens betydelsen för oss i dag i det 

tjugoförsta århundradet? 

Vilken nytta har Jesus Kristi uppståndelse för oss? Jag kommer att tala med er om  

uppståndelsen värde i några punkter  
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(1) uppståndelsen utmanar människan att se sitt himmelska ursprung. Du är en himmelsk 

skapelse, en himmelsk varelse, skapad till Gud avbild och till hans likhet. Till Hans avbild i förnuftet, 

och till hans likhet i viljan. Den första människan använde sin fria vilja till att fela. Resultatet blev att 

han använde friheten till att bryta lagen och söndra Guds hjärta. Människan föll  

och Guds avbild i människan förmörkades. Detta mörker orsakade mental förvirring och en 

oförmåga att urskilja det väsentliga. Människan blev maktlös i att se sanningen. För en tid försökte 

Gud nå människan genom profeternas röster och sedan kom Gud och tog kropp. Målet för detta var 

att återställa avbilden till dess ljus och att lappa ihop denna sköna likhet. Uppståndelsen skedde för 

att ge människan förnyad strålglans. Människan blev upplyst. Därför sade Jesus ”var och en som tror 

på mig ska inte förbli i mörkret” (Joh.12:46) för att Uppståndelsens ljus strålar i hans liv och 

återställer avbilden till dess ursprung. Människan återvände i sanning till Guds avbild och hans likhet. 

Detta är den första nyttan, att människan kan se sitt himmelska ursprung. 

(2) Den andra punkten är, att människan lever ett liv i hopp och förväntan dagligen och inte 

bara ibland. Idag är vi i ett tvingande behov av detta hopp. Minns Maria Magdalena, denna kvinna 

som i förtvivlan gick till graven för att söka sin lärare och mästare När hon hörde någon tala till henne 

trodde hon att han var trädgårdsmästaren. Hon grät högt medan hon sökte sin Kristus, och hon fann 

och kände igen honom när han sade “Maria”. Hon svarade och ropade “Rabbuni (Joh.20:16), det 

betyder min lärare, min mästare och min Herre. I samma berättelse om Uppståndelsen, uppenbarade 

sig Jesus för två unga män medan de var nedslagna över berättelsen om Kristi uppståndelse. Han 

visade sig för dem på vägen från Emmaus nära Jerusalem. Till slut under deras möte, sade de sins 

emellan, “var inte vårt hjärta brinnande i oss, då han talade med oss på vägen?” (Luk. 24:32) Deras 

förtvivlan utbyttes i optimism och hopp. På liknande sätt skedde med de lärjungar som varit mycket 

rädda, men när Kristus uppenbarade sig mitt ibland dem, laser vi i Bibeln: “Då blev lärjungarna glada, 

när de såg Herren” (Joh. 20:20). 

(3) Den tredje nyttan av Uppståndelsen för månniskan av idag är den, att människan tillägnar 

sig nåden av adoption genom uppståndelsen. Kyrkan upplever uppståndelsen varje dag och nämner 

den i sina böner. När vi ber morgonbön ur Agbia, omnämner vi den förhärligade uppståndelsen som 

skedde i gryningen. Varje söndag, när vi samlas och firar den gudomliga Liturgin, samlas vi i Herrens 

dag som är Uppståndelsens dag. Detta är veckans högtid. Den 29:e dagen varje koptisk månad firar 

vi högtiderna till Bebådelsen, Födelsen och Uppståndelsen. Och varje år firar vi 

Uppståndelsehögtiden utsträckt över femtio dagar, som kallas “De heliga femtio dagarna”. 

Den sköna bild vi tar oss genom nåden av adoption tillägnar vi oss i dopet när vi nedsänks 

under vatten tre gånger likt de tre dagar som vår Herre Kristus varit i graven. När vi förbereder oss 

att ta del av den heliga nattvarden (Eucharistia), utropar prästen i den sista bekännelsen “gives oss till 

frälsning och förlåtelse för synder och till evigt liv för vem som tar del av honom”. I varje Liturgi tar 

vi del av den heliga kroppen och det heliga blodet av vår herre Jesus Kristus till att förnya vårt liv 

genom den förhärligade uppståndelsens ljus. “Utan att ni äter Människosonens kött och dricker hans 

blod, har ni inget liv i er”.(Joh. 6:53) 

 

 

 



 

 

 

 

Vi kan inte heller förstå det heliga evangeliets ord annat än genom Uppståndelsen. Våra fäder 

som nedtecknade skriften var upplysta av Gud genom deras insikt i den förhärligade Uppståndelsen. 

Uppståndelsen är ett verk som ges åt varje människa, och som är vår glädje. Vi borde införliva denna 

glädje i våra liv och fira den varje dag. Uppståndelsen medör förnyelse av våra liv varje år. Gläd er 

med Uppståndelsen och lev i den. Varje natt under midnattsbönen ber vi “Stå upp, ni ljusets barn till 

att lovsjunga krafternas Herre”. Detta är kyrkans dagliga kallelse: “Stå upp, ni ljusets barn”. Genom 

Uppståndelsen blev vi till ljusets barn. Genom uppståndelsen star vi och lovsjunger krafternas Herre, 

såsom den heliga Bibeln sager “ I ingen annan är frälsningen, ty det är inte något annat namn under 

himmelen, bland människor givet, i vilket vi ska bli frälsta.” ( Apg.4:12) Den förhärligade 

Uppståndelsen är en glädje. 

Vi ber att denna glädje ska bestå i varje människas hjärta. Må var och en av er glädjas med  

ppståndelsen i ert liv,  ert hem, er familj, ert arbete er tjänst och i er kyrka och i ert vardagliga  liv. 

Låt Uppståndelsen vara er glädje när ni vaknar till att börja en ny dag, så att ert liv ska förnyas 

fortlöpande. 

Jag upprepar mina gratulationer till er alla och jag gläder mig med er, och för till er 

gratulationer från Egypten, och från kyrkan i Egypten, från alla metropoliter, biskoparna i den heliga 

synoden liksom från prästerskap och alla församlingar. 

Glad Påsk! Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. Kristus är uppstånden. Han är i sanning uppstånden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


