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شوود  خبرِ خوشِ )انجیل( رستاخیز عیسای مسیح، با سفر زنان به سوی مقبره در صبح بعد از روز سبّت آغاز می

 "گویود  ای مقتدر به آنها موییابند  فرشتهروند، اما گور را باز و خالی میآنها برای تکریم پیکر خداوند به مقبره می

او از مردگوان برخواسوته  "دهد که بروند و به رسوونن بووینود   ( و به آنها دستور می2 :5)متی  "ترسان مباشید!

بینود و شوند و در راه خود عیسی ایشان را مویدرنگ راهی می  زنان بی"روداست و اینک پیش از شما به جلیل می

،     "ترسوان مباشوید!"  "نترسید، بروید و به برادران من بوویید که به جلیل بروند؛ آنجا مرا خواهند دیود "گوید  می

 پیام بوشاییم   دهند تا قلبهامان را برای دریافت  اینها کلماتی هستندکه به ما قوت قلب می "نترسید "

شاگردان پس از مرگ استاد پراکنده شدند، ایمانشان به کلی زیر و رو شده بود، همه چیوز بوه ن ور تموام شوده     

العادة زنوان، ماننود پرتوویی از نوور در رسید، تمام اطمینانشان خرد شده ، امیدشان مرده بود  اما حان پیام خارقمی

ر پخش شد  عیسی برخاسته است، چنان که خود گفته بود  و بعد فرمان او کوه تابید  خبتاریکی به سوی ایشان می

آنهوا بوه  "بروید  زنان، دوبار این پیغام را شنیده بودند، نخست از فرشته و آنواه از خوودِ عیسوی   جلیلگفته بود به 

  "به جلیل بروید "و  "نترسید "جلیل بروند؛ آنجا مرا خواهند دید  

آنها فراخوانده شدند، جایی که همه چیز از آنجا آغاز شد! بوه آنجوا برگردنود بوه جوایی کوه جلیل جایی بود که 

انداختند عیسی بر کنارة دریا قدم گذاشته بود  او نخستین بار فراخوانده شدند  هنوامی که ماهیویران تور در آب می

 ( 55-:8  4ه بودند )مت ایشان را فراخوانده بود و ایشان همه چیز را وانهاده، از پی او روانه شد

  بوازخوانیِ هموه "نترسوید "باکانة همه چیز بر اساس صلیب و پیروزیِ آن  بازگشت به جلیل یعنی بازخوانیِ بی

بازخوانیِ همه چیز از آخور بوه  -تعلیمات عیسی، معجزات او، اجتماع جدید، شور و شوق، فرار و حتی خیانت –چیز 

 اول، پایانی که خود آغازی تازه است از بلندایِ کار محبت  

معنوای زیبوایی دارد، معنوایِ آن  "به جلیل رفوتن "هست   "جلیلی"در سرآغازِ سفرِ هر یک از ما با عیسی هم، 

هوای ایموان و تجربوة بارة تعمیدمان به عنوان سرچشمة زندگی است، بورآوردنِ انورِیِ توازه از سرچشومهکشف دو

مسیحیِ ماست  و بازگشت به جلیل بیش از هر چیز یعنی بازگشتن نور درخشانِ فیض خداوند که در آغاز سفر، من 

وزم، و گرما و نور برای خواهران و برادرانم به ای برای امروز و هر روز بیافرتوانم از آن آتش شعلهرا لمس کرد  من می

توانند نومیدش کنند، یک ای که غم و پریشانی نمیانویزد، شادیای را برمیارمغان بیآورم  این شعله، شادیِ فروتنانه

 شادی خوب و لطیف 

ویی شخصی   تجربة رویارتروجودی "جلیل"دیور هست، یک  "جلیلی"در زندگی هر مسیحی، پس از تعمید نیز 

با عیسای مسیح که مرا فراخواند تا از او پیروی کرده، در مأموریت او شریک شوم  به این معنی، بازگشت بوه جلیول 

یعنی گرامی داشتنِ خاطرة زندة آن فراخوان؛ یعنی وقتی عیسی سر راه من قرار گرفته، با رحمت به من خیره شد و 

آنجا یعنی زنده کردن یادِ آن لح ه که چشمان او در چشم من افتاد،  از من خواست تا از او پیروی کنم   بازگشت به

 که او به من فهماند که دوستم دارد  آن لح ه

تواند بپرسد  جلیل من کجاست؟ باید یادآوری کنم، باید به عقب برگردم و به یاد امروز و امشب هر کدام از ما می

شش کرده ام؟ بجویید که خواهید یافت! خداوند آنجا در انت وار بیاورم  جلیل من کجاست؟ آیا یادم هست؟ آیا فرامو

شماست  آیا واردِ راهها و مسیرهایی شده ام که سبب شده فراموشش کنم؟ خداوندا یاریم کن  به من بوو جلیل من 

آغووش خواهم به آنجا برگردم تا تو را مالقات کرده و اجازه دهم رحمت تو مرا در دانی من میچیست؛ چراکه تو می

 بکشد  نترسید و هراسان نباشید، به جلیل برگردید!
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انجیل بسیار روشن است  ما باید به آنجا برگردیم، تا ببینم عیسی برخاسته، و تا گواهانِ رستاخیز او باشویم  ایون  

 دریافوتعقب رفتن در زمان نیست؛ یک جور نوستالژی هم نیست  این بازگشت به عشوِِ نخسوتین ماسوت، بورای 

های جهان برای تمام موردم  بوه ه عیسی در جهان برافروخته است، و برای بردنِ آن آتش تا دورترین گوشهآتشی ک

(! افِِ خداوندِ برخاسته، افوِ کلیسوا، شووق شودید 52  :؛ اشع 82  4جلیل امتها )مت "هراس!  جلیل برگردید، بی

 دیدار، بیایید راهی شویم! 
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