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I Faderns och sonen och den heliga andens namn, en Gud. Amen. 

 

Ekhristos anesti … Alithos anesti, Kristus är uppstånden. Sannerligen är Han uppstånden. 

 

Jag gratulerar er, mina kära, i alla Koptiska kyrkor över hela världen. På denna högtid och 

i vårt mest glädjefyllda firande. Jag vill gratulera alla kyrkofäder, metropoliter och biskopar, 

prästerna, diakonerna och medlemmarna i kyrkostyrelser, samt alla ungdomar, barn och familjer.  

Jag gratulerar er från Egypten. Jag gratulerar er och delar glädjen med er under denna högtid. 

Uppståndelsens högtid har en verklig betydelse och påverkan på alla våra liv. Jag skulle vilja 

fördjupa mig under några minuter kring varför vi firar Uppståndelsens högtid och varför den har 

en så stor betydelse för oss, Att vi firar den under 50 dagar och att vi ser de 50 heliga dagarna som 

en enda lång söndag under vilken vi firar den heliga Uppståndelsen. Det finns tre anledningar till 

firandet som jag vill att ni tänker på under den heliga Uppståndelsen.  

 

Först: Uppståndelsen är den  ljuvligaste händelsen i hela vår historia och i vårt liv. Jesus 

Kristus uppståendelse på den tredje dagen anses vara den mest viktiga och ljuvligaste händelsen i 

vår Kyrkas historia. När vi minns förra veckans händelser, den Stilla veckans händelser, finner vi 

att korsfästelsen och uppståndelsen är två sidor av samma mynt. Korsfästelsen leder till 

Uppståndelsen och Uppståndelsen kom som följd av Korsfästelsen.  Vi tillbringar hela påskfastan, 

med dess veckor och söndagar och Stilla veckan med dess mystik så att vi på Långfredagen kan 

säga med Aposteln Paulus:“Jag är Korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag utan Kristus 

lever i mig” (Galaterbrevet 2:20). I Uppståndelsen finner vi den tomma graven och vakterna som 

vakade över den och den stora stenen som sattes på gravens ingång och efter tre dagar återuppstod 

vår Herre Jesus Kristus.  Många arkeologiska och historiska bevis för detta finns dessutom finns 

profeternas vittnesmål. Till exempel “På samma sätt som Jona var i den stora fisken tre dagar och 

tre nätter, så var Människosonen vår Herre Jesus Kristus"...i jordens inre tre dagar och tre 

nätter”.(Matteus 12:40). I Gamla Testamentet, bland de plågor som kom över Egypten under 

Farao- och Moses tid rådde det mörker över Egypten i tre dagar till det att ljuset övervann mörkret. 

När Mariorna skulle lägga myrran i graven och på väg till graven, för att lägga myrran som tecken 

på deras lojalitet, blev de överraskade över följande faktum, som nämns i Bibeln: Han som låg här 

“är icke här, han är uppstånden.” (Lukas 24:6).Uppståndelsen är den ljuvligaste händelsen i hela 

vår historia och i vårt liv.  

 

Den andra anledningen till vårt väldiga firande av den Heliga Uppståndelsen är att 

Uppståndelsen kom av Korsfästelsen, som vår Fader Bishoy Kamel den avgångna lärde oss: 

Kristendomen utan korset är som en brud utan brudgum. Utan Uppståndelsen finns inte vår Kristna 

tro. Uppståndelsen är grunden till vår tro och teologi vilket vår kristendom bygger på. Utan 

Uppståndelsen finns ingen kyrka, Bibel, förkunnelse eller grund till vår tro.Därför är den andra 

anledningen till vårt firande att det är grunden till vår tro.  

 

 

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 ? 
 
 



 

 

 

 

 

Av denna anledning är den första lovsången vi ber i Midnattsbönen: “Stå upp, ni ljusets 

söner”, hänvisandes till Uppståndelsen. I hymnen “Aripsalin” ber vi “lovsjung till Han som 

korsfästes för oss...och uppstod”. Denna bön rörande De Tre Unga sägs i mitten av Midnattsbönen. 

Uppståndelsen är grunden till tron i vårt liv. När vi ber Morgonbönen varje dag, firar vi 

Uppståndelsen: "I ditt ljus o Herre ser vi ljus". Vi firar varje söndag när vi går till kyrkan: “Detta 

är den dag som Herren har gjort” (Psalm 118:24). Uppståndelsen blir grunden till vår tro.Vi har 

inget hopp i evigheten utan Jesus Kristus Uppståndelse.  

 

Den tredje anledningen till att vi firar Uppståndelsen under dessa dagar är att 

Uppståndelsen är källan till vår lycka och frid. När vi läser i Johannesevangeliet 20:20: “Och 

lärjungarna blev glada när de såg Herren”. När han visade sig till dem i den stora salen medan 

dörrarna var låsta och de var fyllda av rädsla och fruktan. Jesus Kristus visade sig mitt bland dem 

och började med meningen “Frid vare med er”. Då blev Uppståndelsen en källa till glädje och frid. 

Därför kallar vi evangelierna “Den Glada Nyheten”. Varje gång du håller i bibeln håller du i källan 

till glädjen i ditt liv. På engelska kallar vi Uppståndelsen för “Easter” som kommer från “East” 

(Öster), där ljuset, glädjen och lyckan kommer ifrån. Det är friden för människan, “Detta är den 

dag som Herren har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.” (Psalm 118:24)  

 

Jag grattar er alla, alla kära metropoliter och biskopar, präster, diakoner och alla tjänare i 

Kyrkan. Jag gratulerar hela folket i varje kyrka. Låt oss be tillsammans för världens fred och fred 

till alla älskade. När vi firar Uppståndelsen ber vi särskilt För pandemin som plågar hela 

mänskligheten så att Gud bevarar människorna på varje plats och lyfter denna börda från oss alla 

och låter oss glädjas över denna Heliga Uppståndelse i vårt liv. ‘Frid lämnar jag till er från Egypten 

och från Påvens residens i Abbasiyya i Kairo. Jag gratulerar alla i varje stift i Europa, Nordamerika, 

Kanada, Sydamerika, Afrika, Jerusalem, samt Gulfstaterna, Asien och Australien. Hälsningar och 

kärlek till alla. Jag önskar er allt gott och god hälsa. Jesus är uppstånden… Sannerligen  är Han 

uppstånden.  


