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Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Yang Esa, Amin. 

 

Ekhristos anesti..... Alithos anesti, 

 

Kristus telah bangkit.... Sungguh Dia bangkit. 

 

Saya mengucapkan selamat kepada Anda yang kekasih, di semua gereja Koptik kita di 

seluruh dunia pada pesta ini, pada acara kita yang paling menyenangkan. Saya ingin mengirimkan 

salam saya kepada semua abouna, metropolitan, dan uskup, bapa, imam, dan diaken, dewan gereja, 

dan archon, serta semua remaja, anak-anak, dan keluarga. Saya mengirimkan salam ini dari Mesir. 

Saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dan bergembira bersama Anda semua pada pesta 

ini. Pesta Kebangkitan itu sungguh ada dan berpengaruh dalam semua hidup kita. Namun, dalam 

beberapa menit ini, saya ingin merenungkan, Mengapa kita merayakan Pesta Kebangkitan dan 

mengapa itu penting bagi kita. Kita merayakannya selama lima puluh hari penuh itu karena kita 

menganggap Lima Puluh Hari Kudus sebagai satu hari Minggu yang panjang di mana kita 

merayakan Kebangkitan yang mulia. Saya ingin memberi Anda tiga alasan untuk merayakan Pesta 

Kebangkitan yang mulia.  

 

Pertama: Kebangkitan adalah peristiwa paling luar biasa dalam sejarah kita, dan dalam 

hidup kita. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ketiga adalah peristiwa paling luar 

biasa dalam sejarah Gereja kita. Ketika mengenang peristiwa-peristiwa di minggu sebelumnya, 

yaitu peristiwa-peristiwa pada Minggu Sengsara, kita menemukan bahwa Penyaliban dan 

Kebangkitan menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Penyaliban menyebabkan Kebangkitan 

dan Kebangkitan terjadi karena Penyaliban. Kita menghabiskan semua minggu dan Minggu 

Prapaskah Agung, kemudian Minggu Sengsara dengan pertapaannya, begitu pula pada Jumat 

Agung, kita dapat berkata bersama Rasul Santo Paulus: “Aku telah disalibkan bersama Kristus; 

bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku ”(Galatia 2:20). Dalam 

Kebangkitan, kita melihat kuburan kosong dan para penjaga menjaganya, dan batu besar yang 

menutupi pintu kubur. Setelah tiga hari, Tuhan kita Yesus Kristus bangkit. Ada banyak bukti 

arkeologi dan sejarah. Namun, ini merupakan tambahan dari kesaksian nubuatan. "Karena seperti 

Yunus tiga hari tiga malam di dalam perut ikan besar, demikianlah  Anak Manusia," Tuhan kita 

Yesus Kristus, "Tinggal tiga hari tiga malam di perut bumi" (Matius 12 : 40). Dalam Perjanjian 

Lama, salah satu tulah di Mesir pada masa Firaun dan Nabi Musa, ada kegelapan di seluruh tanah 

Mesir selama tiga hari. Kemudian kegelapan menghilang, dan terang muncul. Ketika Maria datang 

dengan membawa rempah-rempah penguburan untuk makam, dan dalam perjalanan mereka ke 

kuburan untuk menempatkan rempah-rempah penguburan sebagai tanda pengabdian mereka, 

mereka terkejut mendengar hal berikut yang disebutkan dalam Alkitab: Dia yang ditempatkan di 

sini “Dia tidak ada di sini, tetapi telah bangkit! " (Lukas 24: 6). Kebangkitan adalah peristiwa 

paling luar biasa dalam sejarah kita, dan dalam hidup kita. 
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Alasan kedua untuk merayakan Kebangkitan yang mulia perayaan yang diperpanjang ini, 

adalah bahwa Kebangkitan terjadi karena Penyaliban; dan kita diajar oleh almarhum Fr. Bishoy 

Kamel bahwa Kekristenan tanpa salib adalah seperti pengantin tanpa mempelai laki-laki. Tanpa 

Kebangkitan, iman Kristen kita sia-sia. Kebangkitan adalah dasar dari iman, dan dasar dari doktrin 

kita di mana Kekristenan kita berdiri. Tanpa Kebangkitan, Gereja tidak akan ada, atau Injil, atau 

pemberitaan, atau dasar untuk iman kita. Oleh karena itu, alasan kedua untuk merayakannya adalah 

karena landasan iman. Untuk alasan ini, himne pertama yang kita ucapkan di Tengah Malam 

adalah: “Bangkitlah, hai anak-anak terang,” mengacu pada Kebangkitan. Dalam himne 

"Aripsalin", kita berkata, "O bernyanyilah untuk Dia yang disalibkan bagi kita ... dan 

dibangkitkan." Pujian tentang Tiga Pemuda ini diucapkan di tengah Pujian Tengah Malam. 

Kebangkitan adalah dasar iman dalam hidup kita. Saat kami mendoakan doa Matins setiap hari, 

kami merayakan Pesta Kebangkitan: "Melalui terang-Mu, ya Tuhan, kami melihat terang." Kami 

juga merayakannya setiap hari Minggu ketika kami menghadiri gereja: “Inilah hari yang telah 

dijadikan Tuhan” (Mazmur 118: 24). Kebangkitan menjadi dasar iman kita. Kami tidak memiliki 

harapan dalam kekekalan kecuali melalui Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. 

 

Alasan ketiga untuk merayakan Kebangkitan untuk semua hari ini, adalah bahwa 

Kebangkitan adalah sumber kegembiraan dan kedamaian kita. Kita membaca di Injil St. Yohanes 

pasal 20, ayat 20: “Kemudian murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan,” Ketika Dia 

menampakkan diri kepada mereka di ruang atas Sementara pintu ditutup, dan mereka penuh 

ketakutan dan ketakutan, Dan Tuhan kita Yesus Kristus muncul di tengah-tengah mereka, dan 

berkata, "Damai sejahtera bersamamu." Jadi, Kebangkitan menimbulkan sukacita dan kedamaian. 

Oleh karena itu, kita menyebut Injil sebagai "Kabar Baik", "yang berarti" Kabar Sukacita". Setiap 

kali Anda memegang Alkitab, Anda memegang sumber sukacita dalam hidup Anda. Kita 

menyebut Kebangkitan "Paskah/Easter" Terkait dengan kata "East/Timur," yang darinya terang 

bersinar, dengan kegembiraan dan sukacita. Kebangkitan adalah kedamaian bagi umat manusia. 

“Ini adalah hari yang Tuhan jadikan; Biarlah kita sangat bersukacita dan bergembira karenanya” 

(Mazmur 118: 24). 

 

Saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, dan semua saudara kita yang terkasih, 

para abouna, metropolitan, dan uskup, para ayah, para imam, diaken, dan setiap pelayan di seluruh 

Gereja. Saya mengucapkan selamat kepada setiap jemaat di setiap gereja. Mari kita semua berdoa 

untuk kedamaian dunia dan semua yang terkasih. Kita memanjatkan doa khusus, karena kita 

bersukacita melalui Kebangkitan ini, Untuk pandemi yang dialami umat manusia ini agar Tuhan 

dapat melindungi semua manusia di setiap tempat, Dan mengambil kesulitan ini dari semua orang, 

dan membuat kita bersukacita melalui Kebangkitan yang mulia ini dalam hidup kita . Saya 

mengirimkan salam dari Mesir di Kediaman Kepausan di Abbasiyya, Kairo. Saya mengucapkan 

selamat kepada semua di setiap keuskupan di Eropa, Amerika Utara, Kanada, Amerika Selatan, 

Afrika, Tahta Suci di Yerusalem, Wilayah Teluk, Asia, dan Australia. Salam dan cinta saya untuk 

Anda semua, semoga Anda selalu baik dan sehat. Ekhristos anesti… Alithos anesti. 


