
 بر ضد مرگ   

 ۱۰ـ۱،  ۲۸عید رستاخیز  متی 

دِم نخستین روز هفته، بعد از َشبّات، در سپیده 

مریِم َمجَدلیّه و آن مریِم دیگر به دیدن مقبره 

ای شدید رخ داد، زیرا  لرزهناگاه زمین2 .رفتند

فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شد و به سوی 

کناری  مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به 

چهرۀ آن فرشته  3 .غلتانید و بر آن بنشست

اش  درخشید و جامه همچون برِق آسمان می 

نگهبانان از هراِس  4 .چون برف، سفید بود

 !دیدن او به لرزه افتاده، چون مردگان شدند

آنگاه فرشته به زنان گفت: »هراسان مباشید!  5

دانم که در جستجوی عیسای مصلوب  می

گونه که ، زیرا همان او اینجا نیست6 .هستید

فرموده بود، برخاسته است! بیایید و جایی را  

درنگ  سپس بی 7که او خوابیده بود، ببینید، 

بروید و به شاگردان او بگویید که ”او از 

مردگان برخاسته است و پیش از شما به جلیل  

رود و در آنجا او را خواهید دید.“ اینک به  می

یخته به پس زنان با هراسی آم8 «!شما گفتم

درنگ از مقبره روانه شدند و  شادِی عظیم، بی 

به سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به  

رو شد و گفت: »سالم بر شما باد!« زنان پیش آمدند و بر پایهای وی افتاده، او را  ناگاه عیسی با ایشان روبه 9 .آنان خبر دهند

ید! بروید و به برادرانم بگویید که به جلیل بروند. در آنجا مرا خواهند  آنگاه عیسی به ایشان فرمود: »مترس10 .پرستش کردند

 «.دید

شکنجه , و کشته شده بود و پس   وحشتناکزندگی روزمره ما است! پس از آنکه عیسی به طرز   ض بادر تناقچقدر عید رستاخیز 

 ، فرشته   دندش، و مثل مردگان نددن فرشته به لرزه افتادو نگهبانان از هراِس دی  از آنکه سنگ عظیم جلوی قبرش مانند تاس غلتید

که بود  هنشست بود. فرشته  آنگونه روی سنگ فتاده نی  اتفاقمولی عکه گویی هیچ چیزی غیر م ه بودنشست   آنگونه روی سنگ

شهر بود. برای فرشته ، زنده شدن چشمگیر عیسی از مردگان و غلتیدن  سمت اتوبوسی به  ر منتظ   عادی  آدممثل یک  انگار 

! فرشته می تواند آنچه را که از چشم ما پنهان شده است ، ببیند.  بوداو بزرگ از قبر ، واقعاً بخشی از تجارت روزمره  سنگ

بینند. و نکته جالب در مورد داستان عید پاک دقیقاً همین است.  باز دیدگاه خدا می توانند   فرشتگان  فانی  ها ی برخالف ما انسان

  یکه گوی کردصحبت نان چسهم خدا و بهشت در مورد   و شستن  ها مثل انسان  و بر روی سنگآمد  فرشته ای به دنیای فانی ما  

  دیدگاه خدا چیزی غیر معمولی و به  را به  هابود  که چشمان انسان  ینهم. و این اصال اتفاقی نیست. وظیفه او چیزی معمولی است

   بخشی از که گویی  ببینیم  هاینگونا ر ردگان م کردن خیز رست  جزهی معمی توانیم داد که نشان   ها  فرشته به ما انساناین   باز کند.

. او می دانست  ندبود یدیگر   مو ماری َمجَدلیّه   مماری ته شنیدندفرش از   را شادی پیغاماین   اولین افرادی که  است.   معمولی  زندگی 

  گفت و به زنان  نشست به این دلیل بدون تهدید روی سنگ. شدند اهخوشوک  قدر این دو زن با دیدن "لباس" خاصی فرشته چ

هستید! اما او اینجا نیست! او   هاست: شما به دنبال مصلوب شد   ی. و مهمتر از همه ، این زنان ابتدا باید بدانند چه خبر جدیدیدنترس

 .   یدببینرا او جای خالی  انبا چشمانت یدیکرده است! بیا رستاخیز 

ر در  اب نیاولبرای که     اجازه داد که به زنان بود   نیپاک انجام داد، هم دیع کشنبهی نیاول نیکه فرشته در ا ی! کار ز یجماعت عز 

  میتوان یم ز یامروز ن.  را یافتند ن کار یمههم اجازهی  بعد از آنها   یاز نسل ها یار یبس .کنندصحبت  یسیع کردن ز یمورد رستاخ

 یسی. عمیپنهان مانده است منتقل کن گرانیکه آنچه را که از چشم د میبزرگ را دار  ت یو مسئول از یامت  نیم. ما ایرا انجام ده این

ً یدق  نیامروز هم زنده است! و ا یسیاو زنده است! ع دینیمرده بود! اما بب .  مییبه مردم بگو شتر یهرچه ب دی است که با یز یهمان چ قا

ً یخداوند فرشته را دق رایز  خواهد که ما   یا مکرده است! خد ز یرستاخ یسیع  میخواهد که ما بدان ی ن منظور فرستاد! خدا میبه هم قا

  یانسانها دی در زمان ما طلوع کرده است. آنچه از د  یجاودانگ  م یخواهد که ما بدان یزند! خدا م یمرگ حرف آخر را نم  میبدان

  یم اتیبه ما ح یسیفاش شود که ع د یزنده است. و با  یسیفاش شود که ع د ی، اکنون آشکار شده است. با شده بودپنهان  یفان

  یبراتواند  ینم ز یزنده است ، مرگ ن یسیکند. از آنجا که ع غلبهاو  به تواند  یزنده است ، مرگ نم یسیبخشد! از آنجا که ع

مردم    انجام دهند.آن کار را  ندتوانست یآنها نمولی  را بکشند.  یسیکردند ع ی. مردم سعنگاه دارد  ل خودادر چنگما را     شهیهم

ند  ه ااز نسل ها تالش کرد یار ی. امروز هم آنگونه است. بسنابود کنندرا  انیحیو مس سایند کله اکرد یبعد تا اکنون  سع یها  سلن

  نی! و با انده اشکنجه کرد تا حد مرگند و آنها را ته ارا به زندان انداخ انیحیند.  مسه اآزار دادرا  سا ی. آنها کلبود کنند انرا  سایکل



 یسیعبا   طباتدر ار کلیسا  رایکنند ز  نابودرا  سایکل دنستتوانی. آنها نمت ی، خصوصاً تحت آزار و اذ   هرشد کرد شهیهم سا یوجود کل

که   یو هرکس .  کند علوطباید  جدید زندگی  است یسیعدر آنجا که .  میزنده سر و کار دار  انگذار یبا   بن  نمسیحیاما  است.  زنده 

ً یبا او تماس داشته باشد طب   ینم ایدن نیدر ا ز یچ چیه گر یاست که د لیدل نیدر خود خواهد داشت. و به هم ز یرا ن یسیع یزندگ عتا

ریم که  دا  داعتقا بمانیم چون  خونسردو  یمنیشنروی سنگ بفرشته مثل  کوحشتناو ما می توانیم در شرایط    تواند ما را بترساند.

  یمدار  تیاز طرف خداوند مأمور  میکن یم یشاگردان و ما که امروز زندگ نی، اول یسیع قبر  یفرشته جلوماست.   در نزدعیسی 

  هیعل میاجازه دار  نی! همچنمیهمه اخبار وحشتناک صحبت کن هیعل دی. ما بانیممرگ عمل ک هیو عل یممرگ صحبت کن هیکه عل

  میدان ی!   مآنها اعالم کنیم همه دبر ضرا دن عیسی کر اخیز رست م یتوان ی. ما مم یما هستند صحبت کن دضبر  و مرگ که  یمار یب

  رایز   دندیبر گز  انه راوسیما یهستند که زندگ  یادیکه افراد ز  می دان  یآن وحشتناک است!  م  یکه مرگ و همه محصوالت جانب

  گوناگونمواد مخدر  نهایاز ا ی کی. اوردیآنها به خاک باز طریق  دارد که  ما را  یادیز  یابزارها  طانیندارند. ش یدیام گر ید

 یبرا ی. فرصتاندبا نامه امتناع رد شده   شهیمه کرده است  یکه او سع ییزهایهمه چ رایاست ز   دیاامن  یگر ید  صشح. هستند

   تواند از  ینم یگر یاست. د داده  از  را  ، عشق و اعتماد به مردم   یگر ی د وجود ندارد!  ندهیساختن آ یبرا یکار ندارد! فرصت افتنی

و   یما را در قبر افسردگ  د  خواهکه می  ما است  یایدن تیموارد وضع  نیهمه ا  داشته باشد! یخود بخند و احساس خوبقلب  قعم

ً یما دق  فرو ببرند. یدیناام   یسیبودند که ع شده متقاعد گر ی د میو مر  َمجَدلیّه میرفتند. مر  یسیع که به  قبر  میهست یمانند زنان قا

ما   یبود! وقت شده کشته یسیآنها مطمئن بودند که ع نیاحترام به جنازه مرده کنند. بنابرا یخواستند ادا ی .   آنها فقط مبودمرده 

چشمان ما آشکار   یکه بالفاصله جلو مینیرا بب یبد میتوان ی، فقط م   دافتمی   یبد اقاتف یوقت  ای. م یبحران قرار دار  کیانسانها در 

ً یوجود دارد. و دق ز ین یگر یکه طرف د مینی بب میتوان یه نموج چیو به ه  هستیم دی و ناام مطمئن نار حب. ما از است  لیدل نیبه هم قا

. "نترس!" مرگ حرف آخر را مینیخداوند بب دگاهی ها را از د رنجهمه   میتا بتوان و می کند کردفرشته آمد. او زنان و ما را صدا 

چه  در   در حال حاضر که    ستید.. مهم نیزنده باش دیبا ز یزنده است شما ن یسیزنده است! و چون ع یسیزند! نترس! ع ینم

  سنگ یرو یشده است. و فرشته ابر داشته از قلب شما   نی شده است. سنگ سنگزده شما مهر و موم  زندگیبه . دیباش یتیوضع

    د ینبا یگر ید ز یچ چی! و هکردن است یفقط زندگشما  سر نوشت! افتی دیتعم یسیکند: به نام ع یم د ییو تأ  ندینش یدر کنار آن م

، آن قدرت  فجر کندمنکل جهان ما را    یبمب اتم کیاگر   یزنده! حت یسیخود عبه جز  .رد یبگ ه دستشما را ب  یزندگ ر اختیا

  د ی، شما با ند یصدا به شما بگو  اردها یلیاگر م ینخواهد بود! و حت ز یچ چی، ه ختیاز مرگ برانگ  را یسیکه ع یبا قدرت سهیدر مقا

: »  ندیگو یکه م ستندین یدر برابر کلمات یز یچ کلمات  نی! سپس تمام ادیندار   یچ شانسیاست! شما ه یمعن یشما ب ی! زندگدیر یبم

را که او   ییو جا  دییایاسته است! بگونه که فرموده بود، برخهمان  رایز  ست، ین نجای. او ادیمصلوب هست یسایع یدر جستجو

  نی. به هممیکن یم یو احساس ناامن  میشو یشوکه م میشو ی مخدا روبرو  دیداز  یز یما انسان ها با چ یوقت ٬!د،ینیبود، بب دهیخواب

کار را هنگام تولد   نی!" فرشتگان مجبور بودند ایدترسنبزنند: "  ادیبلند فر  یفرشتگان مجبور بودند بارها و بارها با صدا لیدل

ست که آسا!" چه معجزه ید: "نترس  د یبگودوباره  بودرا آرام کرد ، مجبور  یطوفان ایدر  یسیکه ع ی انجام دهند. و هنگام یسیع

 ند.رس ی به هم م نیکه آسمان و زم ی. به خصوص در مکانمیکلمه هست نیا دنیمن و شما مجاز به شن

م ، در آن زمان خدا همراه  یرا بشنو حیمس یسیع یم آن صدا یتوان یم  یطوالن ی زندگ کیسرانجام پس از  ی، وقت یچه معجزه ا

  نیاکنون قوان رای، ز  ید!" نترسیداز فرشتگان که دور آن خواهند نشست و خواهند گفت: "نترس یار یخواهد بود و بس یسیبا  ع

آن   قونین از  چکدام یه گر ی ، د  مینیب یرا رو در رو م یسیع ی وقتزند.  یم نیزم یکنند. مرگ حرف آخر را رو یل معم  یگر ید

است که به خاطر گناه   یکس یسیزند. ع یاست حرف آخر را م کرده ز یکه رستاخ یکیصورت  نیدر ا رایکند. ز  یل نمعممرگ 

 چیزند. و ه یحرف آخر را م ز ین تو  یاست که در مورد زندگ یسیع نی. اهکرد ز یسود تو رستاخ ی،و  برا  هو ضعف تو مرد

 آمین  !ید: نترسدیبگو یسیعرف ح هیعل یز یو جهنم وجود ندارد که بتواند چدر بهشت   یکلمه ا
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