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 خواهران و برادران عزیز در رُم و سراسر جهان؛ رستاخیز خجسته باد! رستاخیز خسته باد!

ای برسد، خواهم که این پیام به هر خانه و خانوادهچقدر خوشنودم از اعالم این پیام که مسیح برخاسته است! می

 بخصوص جاهایی که بیشترین رنجها هست، بیمارستانها و زندانها ...

خواهد این خبر خوش در آن خواهم این پیام به هر دلی راه یابد، چراکه آنجاست که خدا میبیش از هرچیز می

شما دیگر در قدرت گناه و بدی نیستید! محبت پیروز  کاشته شود؛ عیسی برخاسته است، امیدی برای شما هست،

 شده است، رحمت ظفرمند گردیده است! رحمت خداوند همیشه پیروز است!

ما نیز مانند زنانی که شاگردان عیسی بودند و به گور رفته آن را خالی یافتند، شاید شگفت زده شویم که معنای 

سته است یعنی چه؟ یعنی محبت خداوند از شرّ و خود مرگ (. اینکه عیسی برخا2: 42این رویداد چیست؟ )لو 

ما پرشکوفه شود. دلهای تواند زندگی ما را دگرگون کرده و سبب شود بیاباننیرومندتر است؛ یعنی محبت خدا می

بخشی را تا -تواند چنین کند! همان محبتی که پسر خدا در آن انسان گردید و راه فروتنی و خودمحبت خداوند می

گرفت. این عشق پر رحمت، تنِ مُردة عیسی را غرق نور کرده، پی –ورطة جدایی از خداوند  –یان، تا اعماق جهنم پا

 دگرگونش ساخته و آن را به زندگی جاودان درآورده است.

عیسی به زندگی پیشین خود، به زندگی زمینی بازنگشت، بلکه به حیات پرجالل خداوند وارد شد و با انسانیتِ ما 

 آن درآمد و آیندة پر امیدی را به روی ما گشود. به

این است رستاخیز: خروج، راه ِگذر انسان از بندگیِ گناه و بدی به سوی آزادیِ محبت و نیکی. چراکه خداوند 

 زندگی است، زندگیِ محض و ما جالل او هستیم؛ انسان زنده.

برخاست، اما قدرت رستاخیز، این گذر از بندگیِ  خواهران و برادران عزیز، مسیح یکبار برای همه و هرکس مُرد و

 بدی به آزادیِ نیکی باید در هر دورانی، در وجودِ فردی و در زندگی روزمرّة ما، به کمال برسد.

چه بیابانها که انسانها باید هنوز از آنها بگذرند! ورای همه آنها، بیابان درون است یعنی هنگامیکه محبتی نسبت 

توانیم دریابیم که ما نگهبان همه آن چیزهایی هستیم که خالق به ما ، وقتی نمیان نداریممبه خدا و همسایه

تواند حیات تواند سبب شود که حتی خشکترین زمین، باغی شود، میبخشد. رحمت خدا میبخشیده و همچنان می

 (.12-1: 73را به استخوانهای خشکیده بازگرداند )حز 

ت: بیاید فیض رستاخیز مسیح را بپذیریم! بیاید با رحمت خداوند تازه شویم، پس دعوت من از همگان چنین اس

بگذاریم مسیح ما را محبت کند، بگذاریم قدرت محبت او زندگی ما را هم دگرگون کند و بیایید نمایندگان این 

لقت مراقبت کرده، کند و از تمام خرحمت شویم، جویهایی باشیم که خداوند بتواند به وسیلة آنها زمین را آبیاری 

 صلح و عدالت را بارور سازد.

خواهیم که نفرت را به عشق، انتقام را به بخشش و پس از عیسای برخاسته، که مرگ را به حیات بدل کرده می

 طلبیم.جنگ را به صلح تبدیل کند. آری! مسیح صلح ماست و ما به وسیلة او برای تمام جهان آرامش می

ها که درتالش اند راه توافقی بیابند، باشد که بخصوص میان اسرائیل و فلسطینیصلح برای خاورمیانه و 

خودخواسته و دالورانه، گفتگو را از سر بگیرند تا این درگیری که بسیار به درازا کشیده را تمام کنند. صلح در عراق، 

ر این درگیری از هم گسیخته باشد که هر خشونتی پایان یابد و بیش از همه برای سوریة عزیز، برای مردمش که د

اند و برای پناهجویانِ بسیار که در انتظار یاری و تسلی اند. چه خونهایی ریخته شده! چه رنجهایی هنوز باید بر مردم 

 آنجا برود تا یک راه حل سیاسی برای این بحران پیدا شود؟
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لی، اتحاد و پایداری دوباره برقرار بار است. باشدکه در ماهای خشنوتصلح برای آفریقا که هنوز صحنة درگیری

کنند و میری از مردم بیگناه را تهدید شود، در نیجریه که غمگینانه،حمالت هنوز ادامه دارند و به شدت زندگی بسیا

شمار زیادی شامل کودکان، گروگان گروههای تروریستی هستند. صلح در شرق کونگو و در آفریقای مرکزی، 

 برند.میهاشان شده اند و در ترس به سررک خانهجاییکه بسیاری مجبور به ت

ای از آشتی در آنجا رشد جزیرة کُره، باشد که بر اختالفات چیره شوند و روح تازهصلح در آسیا، بخصوص در شبه

 کند.

صلح در سراسر جهانی که همچنان با طمعِ کسب آسان، از هم جدا شده است،  زخم خورده از خودخواهی، که 

ترین حالت کند، خودخواهی ای که هنوز در قاچاق انسان، یعنی گستردهها را تهدید مید و خانوادهزندگی افرا

ترین حالت بردگی در قرن بیست ویکم است!  صلح بردگی در قرن بیست و یکم، ادامه دارد! قاچاق انسان گسترده

عادالنه از منابع طبیعی از هم گسیخته برداریِ نابر همه جهانی که با خشونت مربوط به قاچاق مواد مخدر و بهره

است. صلح بر این زمین ما باد! باشد که عیسای رستاخیز کرده، قربانیان فجایع طبیعت را تسلی داده، ما را نگهبانان 

 پذیرِ خلقت گرداند.مسوؤلیت

-میدعوت مور دهید. شما را با مزخواهران و برادران عزیز که در رُم و در هر جای دیگر جهان به من گوش می

ای همه قومها خداوند را بستایید! ای تمامی ملتها تمجیدش کنید! زیرا که عظیم است محبت او به ما، و  "کنم : 

 "جاودانه است وفاداری خداوند. هللویاه! 
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