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 یچه کاربطور کل  یک ادم

یک مراسم  بعد از می تواند

 او از انجام دهد؟ یاخاکسپاری 

سر   فتاری می تواندچه ر

تن  ؟ و یا چه لباسی بربزند 

و یا اصال کند؟ ب می تواند 

بعد  روز در یستیباچه چیزی 

 و باالی سر قبر ان مرحوم

زمانی که ما  ابراز نماید؟

یک مراسم انسان ها در 

خیلی  شرکت می نماییم یادبود

یم. ما هست حیرت زدهمردد و 

در ان روز  داریم کهدوست 

ان شخص فوت شده ولی این را هم می دانیم که  هر کاری که انجام می دهیم برای ان شخص فوت شده باشد.

 ما باخبر نخواهد شد. اعمال از هیچ یک از

 ادر یعقوب در روز یکشنبه با روحیه ای نچندان مناسب به سوی قبر عیسیمریم مجدلیه ، سالومه و مریم م

ند. انها قصد داشتند که الشه عیسی را با رهسپار می شو های معطر نبرای انجام سنت مرده شویی با روغ

های تمیز مطهر سازند تا از فاسد شدن ان جلوگیری نمایند. ولی انها این کار را  و پارچه بو عطرهای خوش

برای خودشان ناممکن می پنداشتند چراکه جلوی قبر عیسی یک سنگ بزرگی قرار داشت که انها بایستی ان 

    با یکدیگر صحبت می نمودند.را از جلوی راه برمی داشتند. و برای حل این مشکل 

یک رستاخیز عیسی را با  شروعما می توانیم  م.شدر این جا من میل دارم به یک نکته ای اشاره داشته با

را  این سنت شستاخیزر با عیسیولی در این ایین ما می بینیم که  دیدار از مردگان اغاز نماییم. مراسمسنت 

است و  در این رویداد نه فقط ان سنگ بزرگ کنار زده شد بلکه ان تن مرده حاال جان گرفتهمی برد.  ازبین

ما میل  دی وجود ندارد که ان زنان بر روی ان گریه و زاری نمایند.به بیرون از غار رفته است و دیگر جس

نماییم. و ایین قدیم  اریدار با او داشتند را دوباره تکرداریم امروز همان تجربه ای که شاگردان عیسی در د

 ردانیم.در مکان مناسب حقیقی خودش بازگرا تخم مرغ رنگی و خرگوش عید پاک  را همانند روز عید پاک

به سمتی پرت را و پارچه های خودشان  غن هازنان در ان روز و در جلوی غار رو همانطوری که ان

را دور انداخته و به یک زندگی جاویدان ایمان  به مرگ ات خودما هم قصد داریم امروز اعتقاد دندونم

 م. ی مان عیسی مسیح حیرت زده بمانیبیاوریم. ما می خواهیم از زنده شدن خدا

فرشته ای را  او داد. و برای ابالغ این رخبرای همیشه خاتمه می بخشدمرگ  وجودیتبه یسی باالخره ع

مامور این کار می گمارد. این فرشته تنها فقط یک وظیفه را برعهده داشت و ان هم این بود که به ان زنان 

معنایی ندارد و یک زندگی جاویدان در پیش روی  بگوید که از این پس برای ادم های با ایمان دیگر مرگ

او می گوید: ای شمایی که به دنبال عیسی می گردید ، او دیگر اینجا نیست  انهاهمین خاطر به و به  انهاست.

و با یک ترس خاصی ه خوبی درک نمایند این مطلب را بنمی توانستند  نانزنده شده است. در ان لحظه ان ز

عیسی و برداشتن ان سنگ بزرگ از  هارت دادن جسدنها تنها به فکر طکه اراچبه دور خود می نگریستند 

می  نانچیزی که در سر ان زلوی سر راه بودند ولی حال انها با خبر زنده شدن عیسی شوکه زده شده اند. ج



بایستی در به بعد . و از این حاال بودسنگ بزرگ جلوی ان غار گذشت خیلی سنگین تر و پیچیده تر از ان 

،  به بعد د پاکعیروز قوله مرگ وجود حقیقی نخواهد داشت و از ندد که دیگر مبها بدین گونه نقش بانفکر

مرقس در نامه خود شد. خواهند شاهد مرگ نخواهد بود بلکه در انتظار زندگی جاویدان ایمانداران  زندگی

خن گفتن نبودند. شاید برای انها قادر به س نانان ز، ترس و واهمه زیاد د که از اینگونه عنوان می دار

. قبول درک رستاخیز عیسی می بود گفتن این واقعه به دیگران ازتر خیلی راحت ، ت دادن یک جسد راهط

 انسانی بوده که حتی امروزه هم اگر ما بخواهیم با جدی امر کامال یک ان زنان راحت نبود. این یخیلی برا

درباره حقیقت رستاخیز عیسی ادم هایی که  تعداد ات تمام به این موضوع فکر کنیم به همین روال می باشد.

عیسی زنده اصال ایا که  این سوال وجود دارد خیلی از انها هنوزبرای  یست.ن کمدارای شک و تردید هستند ، 

با و اگر ما هم به این شکل  نفر ان را درست کرده است؟ ؟ و یا شاید این داستانی باشد که یکیا نه شده است

و بر سر قبرش برویم.  عیسی بسویخوشبو ما هم با یک ظرف پر از عطر  بایستی ، مانیمباقی بن تفکرات ای

و زنده شدن راه فاصله  اکسپارییک مراسم خبین و از عید پاک دیگر هیچ چیز ارزشمندی باقی نخواهد ماند. 

و ه کوتاه رستاخیز شدن را بپیماییم؟ رامی توانیم این  با ایمان یحیمس یانسانها قرار دارد. ایا ما کوتاهی بسیار

لوحه تمام فعالیت های مذهبی  سر رد را و نگرش یا ایا ما می توانیم بعنوان اجتماع مسیحیان این هدف

در اجتماع ما از افرادی که با مرگ  یا اگر م. اگر فقط در بین ما صحبت از مرگ باشد وخودمان قرار دهی

اشخاص با ایمان کم سخن زده شود در ان هنگام قلب ما سرشار از  و از صحبت شود دسته پنجه نرم می کنند

مشغول باشیم و وجودیت مرگ را ین افکاری مچه ت. ما مسیحیان اجازه نداریم که بااسشده ناامیدی گشته 

  حقیقی بپنداریم.

بعد از ان ان زنان  زدر ان روبرسیم. ن رو داریم تا از مرگ به رستاخیز شدکار سختی را در پیش ما انسان ها

خانه هایشان با ترس دویدند. اگر انها ان روز این کار را نمی کردند و سر جای خودشان باقی به سمت واقعه 

زندگی شان ان فرشته مهمترین جمله  در ان هنگامچیزی نمی دانستیم. عید پاک ا امروز دیگر از می ماندند م

را به انها ابالغ می دارد و ان هم این بود :  عیسی در جلوی شما به راه افتاده است. و با این تفاسیر ان زنان 

ن جمله اخر فرشته چنان مهم می می توانند با عیسی زنده دیدار داشته باشند و از راز عمل او باخبر گردند. ای

یاد  ،راهبری عیسی در جلوی ما باشد که می توان گفت تمام هدف و دید ما در روز عید پاک می تواند باشد. 

 د.ندمی کررزه ه انها با مشکالت زیادی مباجایی کسوزان برای ما می شود. ان بیابان اور قوم اسرائیل در 

ند که خدا هنوز با انها می باشد و راهبر انها دولی با تمام ان وجود ابرهای روشن به انها این گواهی را می دا

ما انسان ها نیز امروزه به یک باقی می ماند. و این دلخوشی را داشتند که همه چیز به خوبی تمام خواهد شد. 

هدیه ی همین خدا در عید پاک به ما بیشتر از یک قبر خالی براو همچنین ستونی برای تکیه کردن نیازمندیم. 

ز همه ما قرار دارد. و همین عیسی ای که به می دهد که جلو تر اشان می دهد او به ما عیسی زنده شده را ن

جایی که شما با نام من هم در همان جا حضور دارم. ما همیشه یاد اور می شود که جایی که کالم من هست 

ن را اشکار سم نان و شراب به واضح برای ما ایمن جمع می گردید من هم در بین شما می باشم. و در مرا

ت و این خون من است. اگر عیسی این کارها و این سنت ها را برای ما انجام ساخت و گفت: این جسم من اس

در و یا شاگردان عیسی ان زنان  اگرکه با این فرض  از او داشتیم. و یا شاید همنمی داد ما فقط یک قبر خالی 

ی جلو. ولی می بینیم که عیسی در ما این موهبت عیسی را از دست می دادیم باقی می ماندند خانه هایشان

هر فعالیتی که ما در کلیسا  روز هم او در جلوی ما قرار دارد و حرکت می نماید.همه به راه می افتد حتی ام

و با این کار خداوند به ما نشان می دهد که چه انجام می دهیم توسط عیسی زنده به رسمیت شناخته می شود. 

 مسیحی واقعی به چه شکلی میچیزی برای جشن گرفتن عید پاک داریم. و همچنین به ما یاد می دهد که یک 

این امکان هم دارد که خیلی از ماها با مقوله مرگ هر روز در کشمکش باشیم و یا شاید شک و باشد.  تواند

ای است که برای همه ما اتفاق خواهد افتاد ولی عیسی برای  لهیی داشته باشیم. بله ، مرگ یک مسئدودلی ها

وقتی که ن و در جلوی ما پیش قدم شده است. در مسیر زندگی جاویدا ست ورده ار مرگ عبور کما از مسی

قضیه روشن می شود که ما  در عید پاک اینعیسی هنوز زنده است من هم می توانم برای همیشه زنده بمانم. 

کلیسا را تمیز بکنیم یشه م. و فرقی هم نمی کند اگر ما هعیسی هیچکاری نمی توانیم بکنیمشدن بدون رستاخیز 



شدن عیسی را داشته باشیم. رستاخیزکلید یض ها و یا نیازمندان مراقبت بنماییم. مهم ان است که ما و یا از مر

شوند ولی این را خوب درک کرده بودند که قبر خالی و فرشته کنار ان  متوجهن زنان هرگز نمی توانستند ا

از او بعنوان یک راهبر عیسی در جلوی انها به راه افتاده است. خداوند هم امروز دوست دارد که ما انسانها 

گر در مرگ گرفتار الم و اعمالش نشان داده است. و به همین خاطر ما دیو این را او همیشه در ک .منمایی یاد

نمی توانم نظری بدهم و یا چه زمانی  می گذرد بر سر ما و یا کلیسای مانخواهیم شد. از همین حاال چه 

ولی  .افتد یبعضی وقت ها ترسی در وجودم به راه م ین دنیا خداحافظی نمایم نمی دانم وبایستی که من با ا

یک مسیحی  دیگرچراکه من خوشحال می شوم بسیار بدانم که عیسی چندان از من دور نمی باشد من  اگر

 هستم و یک رستاخیزی در انتظار من است.

 

              آمین

 

 


