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Η παπική εγκύκλιος της ένδοξης εορτής της Ανάστασης
Στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενός Θεού, Αμήν.
Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη!
Σας συγχαίρω αγαπημένοι μου για την εορτή της Ανάστασης σύμφωνα με το ανατολικό μας
ημερολόγιο. Συγχαίρω τον Κοπτικό λαό σε κάθε Κοπτική Μητρόπολη και εκκλησία στις πέντε
ηπείρους. Συγχαίρω τους πατέρες, τους μητροπολίτες, τους επισκόπους, τους ιερείς, τους
διακόνους, και όλο το λαό: τη νεολαία, τα παιδιά και όλες τις οικογένειες των κοπτών. Σας
συγχαίρω όλους γι’ αυτή την γιορτή που είναι η πρώτη μας χαρά. Η πίστη μας στην Ανάσταση
αποτελεί τη βάση του Χριστιανισμού.
Όταν εξετάζουμε τα γεγονότα της Ανάστασης, εξετάζουμε τις 3 ημέρες, την Παρασκευή, το
Σάββατο και την Κυριακή. Την Παρασκευή της σταύρωσης ή Μεγάλη Παρασκευής, το Σάββατο
της χαράς , που είναι το Σάββατο της αναμονής και την Κυριακή της Ανάστασης, την Κυριακή
της νίκης. Ας αναλογιστούμε τι έγραψε ο Απόστολος Παύλος όταν μίλησε για τον Χριστιανισμό.
Ήταν φιλόσοφος και σπουδαίος θεολόγος. Στις 14 επιστολές του έγραψε πολλά για τον Χριστό,
την εκκλησία, την Ανάσταση και την αιώνια ζωή. Όμως, στην πρώτη του επιστολή προς τους
Κορινθίους, κεφάλαιο 13, έγραψε ένα αθάνατο ποίημα για την αγάπη, γραμμένο σε 13 στίχους.
Στον τελευταίο στίχο, ανέφερε την Πίστη, την Ελπίδα και την Αγάπη και η μεγαλύτερη αυτών
είναι η Αγάπη (1 Κορινθίους 13:13). Αυτά τα τρία στοιχεία είναι οι τρεις ημέρες που άλλαξαν την
ιστορία του κόσμου και τη ζωή της ανθρωπότητας.
Η πρώτη ημέρα, είναι η ημέρα της σταύρωσης, η Παρασκευή. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται
σε αυτό ως Πίστη. Η ημέρα της σταύρωσης είναι η ημέρα της πίστης. Ο Κύριος μας Ιησούς
Χριστός σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό. Προσευχόμαστε και λέμε: "Ω! Εσύ, που την έκτη ημέρα
και την έκτη ώρα καρφώσανε στο σταυρό για χάρην όλων μας." Αυτός ο σταυρός, στον οποίο ο
Κύριος μας Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, ήταν μια δήλωση. Όπως λέει στο Άσμα Ασμάτων: "Ο
αγαπημένος μου αδελφός είναι λευκός και ροδαλός, εκλεκτός και περίβλεπτος μεταξύ μυριάδων
νέων" (Άσμα του Σολομώντα 5:10). Λευκό και κόκκινο, αναφέρονται στην αγνότητα και την
λύτρωση. "Εκλεκτός και περίβλεπτος μεταξύ μυριάδων νέων " σημαίνει ότι είναι σαν σημαία. Ο
σταυρός ήταν υψωμένος σαν σημαία, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε στο Γολγοθά.
Η ημέρα της σταύρωσης είναι η ημέρα της πίστης. Η βάση του σταυρού είναι η πίστη μας. Όπως
μας λέει ο Απόστολος Παύλος: " Έχω σταυρωθεί μαζί με το Χριστό. Τώρα πια δε ζω εγώ, αλλά
ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός" (Γαλάτες 2:20). Η Παρασκευή κατέστησε τον Χριστό ως
λυτρωτή και σωτήρα. Όταν στεκόμαστε μπρος το σταυρό, θυμόμαστε τον εκατόνταρχο. Όταν
τρύπησαν το πλευρό του Χριστού με ένα δόρυ και βγήκε αίμα και νερό, ο εκατόνταρχος είπε τη
γνωστή δήλωση: «Αληθώς, αυτός ήταν γιος Θεού» (Κατά Ματθαίον 27:54). Ως Ρωμαίος, η
μαρτυρία του εκατόνταρχου ήταν μαρτυρία του παγανιστικού κόσμου γι’ αυτό που έκανε ο
Χριστός για κάθε άνθρωπο. Η βάση της πίστης σας είναι ο σταυρός πάνω στο οποίο σταυρώθηκε
ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.

Μεταμόρφωσε τον σταυρό της ντροπής, της ταπείνωσης και του συμβόλου και εργαλείου του
θανάτου, σε ένα εργαλείο δόξας και υπερηφάνειας, για το οποίο όλοι είμαστε περήφανοι. Αυτή
είναι η Παρασκευή, η ημέρα της σταύρωσης, η ημέρα της Πίστης.
Στη συνέχεια έρχεται το Σάββατο, το Σάββατο της χαράς. Το ονομάζουμε επίσης το Σάββατο της
αναμονής και το Σάββατο της ελπίδας. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε ο Απόστολος
Παύλος, είναι η ημέρα της ελπίδας. Ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε στο σταυρό, μετά θάφτηκε
στον τάφο. Οι μαθητές του και όλοι όσοι τον αγαπούσαν περίμεναν με την ελπίδα της Ανάστασης.
Ήταν ημέρα ελπίδας όπως την ανέφερε ο Χριστός στις τελευταίες ομιλίες του με τους μαθητές
του. Ήταν μια μέρα γεμάτη από ελπίδα και ταυτόχρονα γεμάτη από φόβο, ανησυχία και υπομονή.
Υπήρχε φόβος στην ψυχή των μαθητών και των αγαπώντων. Ετάφη στον τάφο, αλλά πού είναι;
Ήταν το Σάββατο της Ελπίδας. Είναι η μέρα που ξαγρυπνούμε και διαβάζουμε το βιβλίο της
αποκάλυψης, τη νύχτα της αποκάλυψης. Διαβάζουμε σχετικά με την αναμονή για την έξοδο από
το σκοτάδι στο φως και από τον κόσμο στην αιωνιότητα. Αυτή είναι η ημέρα της ελπίδας.
Μετά ήρθε η αυγή της Κυριακής, η ημέρα της Ανάστασης. Η ημέρα της Ανάστασης είναι η ημέρα
της αγάπης. Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος: "Στο τέλος μένουν αυτά τα τρία: η πίστη, η
ελπίδα, η αγάπη και από αυτά το μέγιστο είναι η αγάπη."(1 Κορινθίους 13:13). Η Ανάσταση του
Χριστού ήταν από αγάπη για όλους. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε δυναμικά λέγοντας: «Για να
γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της αναστάσεως του και να έχω συμμετοχή στα πάθη του,
πρόθυμος να υπομείνω και το θάνατο ακόμη συμμορφούμενος προς το θάνατό του»
(Φιλιππήσιους 3:10). Αυτή η προσωπική δοκιμασία της Ανάστασης ήταν από αγάπη για όλους. Ο
Θεός δεν άφησε τις ψυχές κανενός να ζήσουν με άγχος, θλίψη ή πόνο. Δεν άφησε τις ψυχές σε
αυτό το καθεστώς. Ο Θεός είχε επιλέξει την αυγή της Κυριακής να είναι η ημέρα που θα γεμίσει
τον άνθρωπο με αγάπη και χαρά. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη από τη θεϊκή
αγάπη είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ζήσει με χαρά.
Από πού όμως έρχεται αυτή χαρά;
Έρχεται όταν η καρδιά του ανθρώπου γεμίσει με αγάπη και όταν νιώσει το χέρι του Χριστού από
το σταυρό να τείνει προς αυτόν και την καρδιά του μαζί με τις σταγόνες του αίματος που κυλούσαν
πάνω στον σταυρό. Ήταν σταγόνες αγάπης για όλους, για την αμαρτία και τα βάσανα του
ανθρώπου. Ο Θεός ήρθε για να αναστηθεί από τους νεκρούς την αυγή της Κυριακής. Η ανάστασή
του από το θάνατο έγινε η ισχυρότερη έκφραση της αγάπης του για την ανθρωπότητα.
Στο ξεκίνημα κάθε ημέρας προσευχόμαστε την πρωινή προσευχή που είναι ενθύμιο της
ανάστασής του. Κάθε εβδομάδα, την Κυριακή προσευχόμαστε τιμώντας επίσης την Ανάσταση
του Χριστού την αυγή της Κυριακής. Η Κυριακή έγινε η εβδομαδιαία γιορτή μας. Μπορούμε να
την ονομάσουμε γιορτή της θεϊκής αγάπης με την οποία ο Θεός γέμισε τις καρδιές μας. Ο
Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Η αγάπη του Θεού έχει πλούσια
χυθεί στις καρδιές μας με το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε» (Ρωμαίους 5: 5). Επίσης, το έργο του
Θεού στην Ανάσταση αγγίζει κάθε κοπτικό μήνα. Την 29η του κοπτικού μήνα είναι η ανάμνηση
της Ανάστασης, της γέννησης και του ευαγγελισμού. Κάθε χρόνο, γιορτάζουμε την ένδοξη γιορτή
της Αναστάσεως, η οποία επεκτείνεται για 50 ημέρες ή 7 εβδομάδες και έπειτα ξεκινάει η όγδοη
εβδομάδα που αναφέρεται στην αιωνιότητα και την ουράνια ζωή.
Σας συγχαίρω αγαπημένοι μου. Ελπίζω να είναι μια ευλογημένη και χαρούμενη γιορτή. Μια
γιορτή στην οποία νιώθουμε πίστη, ελπίδα και αγάπη, αλλά η μεγαλύτερη όλων είναι η αγάπη.
Είναι η διάχυτη αγάπη του Χριστού για κάθε άνθρωπο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω σε
κάθε μητρόπολη και εκκλησία να είστε καλά και ασφαλείς και η διακονία και η αγάπη σας να
εκτείνεται σε όλους. Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη.
Δόξα στο Θεό, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.

