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Az Atya, Fiú és Szent Lélek  az Egy Isten nevében. Ámin. 

 

Krisztosz aneszti!  Alithosz aneszti! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 

 

Köszöntelek benneteket szeretteim, a Kopt Egyház minden közösségében, szerte az egész 

világon, ezen az ünnepen, amely az örömünk öröme. Köszöntöm mind az atyákat: metropolitákat 

és püspököket, a papokat, diakónusokat, az egyházi testületeket és elöljárókat, valamint minden 

fiatalt, a gyermekeket és családokat. Üdvözletemet küldöm Egyiptom földjéről. Köszöntelek 

Benneteket és veletek együtt örvendezek. A Feltámadás Ünnepe megérint, és egész életünkre 

hatással van. Szeretnék ebben a pár percben arról elmélkedni, hogy miért ünnepeljük a 

Feltámadást, és miért fontos az számunkra. Teljes ötven napon át ünnepelünk. A Szent Ötven 

Napra úgy tekinthetünk, mint egyetlen egy hosszú vasárnapra, amelyben a dicsőséges Feltámadást 

ünnepeljük. Három okot szeretnék említeni a dicsőséges Feltámadás ünnepléséről.  

 

Először: a Feltámadás a leggyönyörűségesebb esemény a történelemben és az életünkben. 

Urunk Jézus Krisztus Feltámadása a harmadik napon, ez a legfontosabb és leggyönyörűségesebb 

esemény az Egyházunk történetében. Amikor visszaidézzük az elmúlt hét eseményeit, mindazt, 

ami a Szenvedés Hetében történt, azt látjuk, hogy a Kereszt és a Feltámadás ugyanannak az 

éremnek a két oldala. A Kereszt vezet a Feltámadáshoz, és a Feltámadás a Kereszt által történt. A 

Nagyböjt minden hete és vasárnapja, majd a Szenvedés Hete, az aszkézis ideje, hogy azután Nagy 

Pénteken együtt mondhassuk Pál apostollal: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé 

tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20) Húsvétkor látjuk az üres sírt, és a sír 

őreit, és a sír bejáratot elzáró nagy követ. Három nap után Urunk Jézus Krisztus feltámadt.  Erre 

igen sok régészeti és történelmi bizonyíték létezik. Mindezekhez hozzáadódnak a prófétai 

tanúságtételek.  „Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy 

lesz az Emberfia is”, Jézus Krisztus, Urunk, „a föld szívében három nap és három éjjel”. (Mt 12,40) 

Az Ószövetségben, az egyiptomi csapások egyike során, a Fáraó és Mózes próféta idejében, három 

napig sötétség borította egész Egyiptom földjét. Azután a sötétség eloszlott, és megjelent a fény. 

A kenetvivő asszonyok gyászolva mentek a sírhoz, a sír felé tartottak, hogy hűségüket kifejezvén 

megkenjék a testet. Megrémültek, amikor hallották a szavakat, amelyeket a Biblia említ: Akit ide 

helyeztek, „nincsen itt, hanem föltámadt!” (Lk 24,6) A Feltámadás a leggyönyörűségesebb 

esemény a történelmünkben és az életünkben.  

 

A második oka a dicsőséges Feltámadás hosszantartó ünneplésének az, hogy a feltámadás 

a kereszt által történt. Amint a néhai Bishoy Kamel atya tanította nekünk, a kereszténység a kereszt 

nélkül olyan, mint a mennyasszony vőlegény nélkül. Feltámadás nélkül, nem lenne keresztény 

hitünk. A Feltámadás a hitünk alapja, és egész tanításunk alapja. Ezen nyugszik a 

kereszténységünk. Feltámadás nélkül nem létezne az Egyház, nem létezne sem az Evangélium, 

sem az igehirdetés, nem lenne alapja a hitünknek. Ez a második oka az ünneplésnek, mivel ez a 

hitünk alapköve.  

 

Coptic Orthodox Patriarchate 

His Holiness Pope Tawadros II 
Pope of Alexandria and 

Patriarch of the See of St. Mark 

The Papal Center 

 قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني 

 
222 Ramses St., Abbaseya, Cairo, Egypt 

Tel: 024822580       Fax: 0235365880  

 شارع رمسيس ، العباسية ، القاهرة ، مصر   222

 email: office@popetawadros.org 0235365880فاكس:      024822580تليفون: 

P 
A 
P 
A 
 
A 
B 
B 
A 

 

P 
I 
M 
A 
| 
 

 

B ? 
 
 



 

 

 

 

 

Ezért az első himnusz a virrasztó szertartáson: „Keljetek fel világosság fiai!”, a 

Feltámadásra utal. Az „Áripszalin” himnuszban mondjuk: „Énekeljetek annak, aki érettünk 

megfeszíttetett, …és feltámadt.” Ez a Három Ifjúra vonatkozó dicséret a virrasztó szertartás 

közepén. A Feltámadás a hitünk alapja az életünkben. Minden nap, amikor a hajnali imaórát 

imádkozzuk, a Feltámadást ünnepeljük: „A te világosságodban láttuk meg a világosságot”. Szintén 

azt ünnepeljük minden vasárnap, amikor elmegyünk a templomba. „Ez az a nap, amelyet alkotott 

az Úr!” (Zsolt 118,24) A Feltámadás ezáltal válik a hitünk alapjává. Nincs reményünk az 

örökkévalóságban, a mi Urunk Jézus Krisztus Feltámadásán kívül.  

 

A harmadik oka a dicsőséges Feltámadás hosszantartó ünneplésének az, hogy a Feltámadás 

örömünk és békességünk forrása. János Evangéliumában ezt olvassuk (Jn 20,20): „A tanítványok 

megörültek, hogy látják az Urat,” amikor megjelent nekik az emeleti teremben, ahol az ajtók zárva 

voltak, ők pedig féltek és rettegtek. Az Úr Jézus Krisztus megjelent köztük és így szólt hozzájuk: 

„Békesség nektek!” Így lett a Feltámadás az öröm és a békesség forrása. Ezért nevezzük az 

Evangéliumot „jó hír”-nek, amely örömteli hírt jelent. Minden alkalommal, amikor kézbe veszed 

a Bibliát, életed örömének forrását tartod. A Húsvétot több nyelven „Easter”-nek mondják, amely 

a szó a keletre utal („east”), a felkelő világosságra, amely megörvendeztet. A Feltámadás jelenti 

az emberiség számára a békességet: „Ez az a nap, amelyet alkotott az Úr: vigadjunk és 

örvendezzünk benne.” (Zsolt 118,24)  

 

Jókívánságaimat küldöm minden szeretett testvéremnek, az atyáknak: metropolitáknak és 

püspököknek, papoknak, diakónusoknak, és minden szolgálattevőnek az egyházban. Köszöntök 

minden egyházi közösséget!  Imádkozzunk mindannyian a világ békéjéért és valamennyi szeretett 

embertársunkért. Miközben a Feltámadásnak örvendezünk, külön könyörgünk annak a járványnak 

a megszűnéséért, amelytől az egész emberiség szenved. Isten oltalmazzon meg minden embert az 

egész világon, és szabadítson meg ettől szenvedéstől mindenkit, és örvendeztesse meg az életünket 

a dicsőséges Feltámadás által. Üdvözletemet küldöm nektek Egyiptom földjéről, pápai 

rezidenciámból, a kairói Abbasiya székesegyházból. Köszöntök mindenkit minden 

egyházmegyében: Európában, Észak Amerikában, Kanadában, Dél Amerikában, Afrikában, a 

Jeruzsálemi Szent Szék tartományában, az Öböl régiójában, Ázsiában és Ausztráliában. 

Üdvözletemet és szeretetemet küldöm mindenkinek, minden jót és jó egészséget kívánok! 

Krisztosz aneszti!  Alithosz aneszti! 


