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 خواهران و برادران عزیز صبح به خیر!

او  "راستی برخاسته!او به  -، مسیح برخاسته! ”!Cristòs anèsti! — Alethòs anèsti“شادا رستاخیز! 

های رستاخیز را ادامه بدهیم، گرچه عید تنها یک روز اینجا در میدان در میان ماست! این هفته می توانیم شادباش

 است اما این روز روزِ عظیمی است که خداوند فراهم ساخته است. 

ز شگفتی است، اما یک احساس قدرتمندی که از روایتهای انجیلی رستاخیز بیرون می تابد، یک شادی مملو ا

شگفتیِ عظیم! شادی ای که از درون می آید. و در آیین سپاسگذاری ما حالت ذهنی شاگردان را پس از دریافت 

  "عیسی برخاسته است! ما او را دیده ایم!"کنیم: خبری که زنان آورده بودند، از نو زنده می

ست در دلهای ما نیز حک شود و از زندگی های ما به بیایید بگذاریم که این تجربه که در انجیلها نوشته شده ا

بیرون بتابد. بیایید بگذاریم شادیِ شگفت یکشنبة رستاخیز در افکار، نگرشها، رفتار و حاالت و کالمِ ما بدرخشد ... 

شادی اگر تنها اینچنین نورانی باشیم! اما این کاری تزئینی نیست! بلکه از درون می آید از دلی که در سرچشمة این 

غوطه ور شده است، مانند شادیِ مریم مجدلیه که در غمِ از دست دادن خداوندش گریسته بود و به سختی توانست 

 باور کند که  چشمانش خداوندِ برخاسته را می بیند.

هرکس که این تجربه را بگذراند، گواه رستاخیز خواهد بود، چراکه به یک معنای مشخص خودش نیز برخاسته 

قادر است تابشی از نورِ  آن رستاخیز کرده را به موقعیت های گوناگون ببرد: برای آنان که شادند، برای  است. پس او

 زیباتر کردن شان با حفظشان دربرابرِ خودبینی؛ برای آنانکه درد می کشند، با بردن آرامش و ایمان.

را که دربارة رستاخیز مسیح در طول این هفته برایمان خوب است که کتاب انجیل را برداشته و فصلهایی 

کنند را بخوانیم. براستی برایمان خوب خواهد بود! که کتاب را برداریم، دنبال آن فصل بگردیم و آن را صحبت می

بخوانیم. همچنین فکرکردن دربارة شادیِ مریم مادر عیسی در این هفته برایمان مفید خواهد بود. همانطور که درد 

روحش را بشکافد، همچنین شادی او صمیمانة و عمیق بود و شاگردان قادر بودند تا از آن او آنقدر صمیمانه بود که 

بهره ببرند. قلب مریم با گذر از تجربة مرگ و رستاخیز پسرش، و در ایمان دیدنِ بیانِ عالیِ محبت خداوند، به 

آید؛ از شرکت او در راز رستاخیز  چشمة آرامش، تسلی، امید و رحمت تبدیل شد. تمام امتیاز مادر ما از این جا برمی

عیسی. از جمعه تا صبح یکشنبه او امیدش را از دست نداد: ما مادری عزادار اما همزمان سرشار از امید را تصور می 

 کنیم. او که مادر همة شاگردان، مادر کلیسا است، مادر ایمان است.

ا را وارد شادیِ رستاخیز کند. ما با نیایش بیایید از او، یعنی شاهد ساکت مرگ و رستاخیز عیسی بخواهیم م

Regina Caeli   که در ایام رستاخیز جایگزین نیایشAngelus  .می شود این کار را انجام می دهیم 
 

 


