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 دومینیک آقای – 0202 اپریل4  ،سخنرانی

 

اینکه امسال برخی از ما توانسته ایم در کنار هم جشن بگیریم   ؟گذشت سال کی!  مبارک پاک دیع 

نیز  ما ژهیو بسیار خوب است در حالیکه سال گذشته نتوانستیم در کلیسا شرکت داشته باشیم. درود

 مشتاقانه و میا نکرده فراموش را شما مانتوانستید در مراسم شرکت کنید، در واقع  که شما همه یبرا

 .میهست در زمان مناسب شما دیدار منتظر

  

ا لذت ببرید می دانم که هنوز بسیاری از م پاک دیع از دیبتوان که دوارمیام ،هستید که کجا هر 

 را خود زانیعز است ممکن ما از یبرخ.  میا برده رنج ما همه گذشته سال طول درسردرگم هستیم. 

با آن انگونه که  ایمو هنوز نتوانسته  میباش داده دست ازو یا به دالیل دیگر  بیماری همه گیردلیل  به

 ای کار ما از یبعض. میا شده ماریب اریبس و شده روسیواین دچار  ما از یبرخمی خواهیم کنار بیاییم. 

 ما همه. میا شده یخستگ و استرس ،تنهایی احساسدچار ما همه. میا داده دست از را خود درآمد

با  ،میا داده دست از را خود یزندگ بخش هایی از ما همه. میا داده دست از را خود دوستان و خانواده

 این حال  مشتاقیم که با عادی شدن اوضاع با آن کنار بیاییم. 

  

د قدرت صلیب باید بگویم در مور خوب جمعه و بزرگ شنبه پنجبا توجه به سخنرانی های من طی  

ما جای دارد. اینکه مسیح  مانیا قلب در درد و رنج نماد نیاو  استبرخوردار  یانقالباز قدرت که 

 امروز.  دهد یم نشان ما به را خود بزرگ اریبس عشق اوتمامی رنج های ما را به دوش می کشد و 

 !کنم صحبتاز مرگ  می خواهم در مورد برخواستن دوباره  صبح

  

در حالی که هنوز به پایان این بیماری همه گیر نرسیده ایم شاید نتوان از عید پاک انطور که دوست  

ی نبخصوص در این سال برای ما طنین نوی انجیل لوقا در امتیقاز  گفتن. سخن ببریمداریم لذت 

 مسح یبرا باغ به رفتن از پس. او می گوید: به پایان می رسد 8 هیآ 21باب در  لوقاخواهد داشت. 

: سدینو یم لوقا.  دندید یخال را مقبره و عقب راندند را سنگ همراهانش و هیمجدل میمر ،یسیع بدن

 به آنها و. بود گرفتهفرا را آنها رتیح و وحشت رایز ،کردند فرار مقبره از و رفتند رونیب آنهاسپس 

 . بودند دهیترس رایز ،نگفتند یزیچ کس چیه



  

.  رسد یم انیپا به یخال قبر ناشی از شوک با بلکه حیمس ظهور با نه لوقا مبهم و بیعج انیپا نیا 

 کننده جیگ یمکان تواند یم هم هنوز جهان اما ،باشد شده روزیپ یسیع اگر یحت ،که دیگو یم ما به نیا

. باشد سخت است ممکن مانیاو پایداری در حفظ و ستین آسان کردن باورهمیشه .  باشد ترسناک و

 را پاک دیع یشاد امسال دیکن یم احساس اگر که میبگو شما به صبح امروز خواهم یم من نیبنابرا

 من. ندارد یاشکالدارید و احساس خوشبختی نمی کنید،  اضطراب احساس اگر ای ،دیکن یمن احساس

 .است نیچن زین خدا ،همه از مهمتر و درک می کنم

  

 ظاهر یخال مقبره از یسیع که یتیروا تنها ،به ما می گویدیوحنا  در روایت امروز نه در لوقا بلکه

طی سالی  تیروا نیا. است پاک دیع از واگویی نیتر صریح و نیتر اصلی من نظر به و شود یم

 بر، زندگی از یا العاده خارق یها داستان ،اریبسهای  مرگ دنید بر عالوه که شود یم انداز نیطن

 .شاهد بوده ایم انتظارات همه خالف

  

 زنده شانس ٪2 که یمرد مانند. بازگشتند مرگ آستانه از که یکسانروایت های بسیاری شنیدیم از  

 با روز 02 از پس بار نیاول یبرا که یهنگام: "گفت یو. شد خارج کما از اما شد داده او به ماندن

 نیآفر" گفت یم و زد یم کف آنجا در پرستار کی. بودم جیگ کامالا  ،شدم داریب خواب از تنفس دستگاه

ترک کرد  را مارستانیب سرانجام که یزن  ای." است افتاده یاتفاق چه ای هستم کجا دانستم ینم من و"

 صورتم یرو را هوا وقتی داشتماکسیژن  پوشسر کی فقط مندر بیمارستان : کردمی  فیتعر

 . شدم خوشحال بسیار کردم احساس

  

اما این بیماری همه گیر باعث شد  ،بروند کما به زانمانیعز که میا دهیند ما از یاریبس خوشبختانه 

 از یبرادران و خواهران ،خودیی سایکل خانواده انیم در و البته همگی ما متوجه درد جدایی شویم

 به پناهنده عنوان به و کنند ترک را خود یها خانه اند شده مجبور که میدار کشورها ریسا و رانیا

 آیا می توانید این درد جدایی را متصور شوید؟ .ندیایب نجایا

  



 ،کند یم صدا خود نام به را هیمجدل میمر یسیع که در انجیل یوحنا بسیار جالب است وقتی می شنویم

 کند یم التماس باغبان به میمر.  دارد و ترس دلهره است شده دیناپد او پروردگار بدن که نیا از میمر

 .بردند با را او کجا که دیبگو او به که

 

 در را او" استاد" و شناسد یم را او بالفاصله او و ،کند یم صدا" مریم" ،خود نام به را او یسیع

 لذت ،میدواریام آن به همه که را آنچه واقع به و است زیانگ شگفت لحظه کی نیا. ردیگ یم آغوش

 ما به و برخواستن از مرگ،زیرستاخاز دست داده ایم.  میکرد یم فکر که ییآنها با یحت دیدار دوباره

 ،یگانگیب نه ارتباط ،مرگ نه یزندگ ،خواهد یم ما یبرا خدا که است یزیچ همان نیا که دیگو یم

 .ییجدا نه و وحدت

  

 یاریبس که دانم یم من. به زندگی بازگشته ایم میکن احساس واقعاا  میبتوان که دارد وجود یراه هنوز 

بی قرار دیدن خواهرم هستم که از فوریه سال گذشته او  من .میهست زانمانیعز دیدار با مشتاق ما از

 ،خواهم شد جدا آنها از کنم یم فکر یوقت و. ام دهید بار کی فقط زمان آنرا ندیده ام و مادرم که از 

 .شود یم یادآوری من یبرا 0222 سمسیکر روز در، مادربزرگم دادن دست از اندوه و غم

  

نشان آن است که هیچ جدایی معنا ندارد حتی در صورت از دست دادن عزیزانمان.  زیرستاخ اما 

برایمان راهی برای طی طرق  وق آمد مرگ فایبر ،پاک دیع صبح در مقبره از برخاستن با مسیح

 یزندگ که باور نیا. را درک کنیم معاد قتیحقمی دهد  امکانهدیه ای ست که به ما  زندگیساخت. 

نگاه  از کس چیه سرانجام و از بین نمی رود زیچ چیه .عشق و دیام ،مانیابا  .پیش داریم در یدیجد

 خدا دور نمی ماند. 

 آمین


