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> االعياد واالجازات الرسمية

عيد الفصح – اكرب احتفال يف السنة
يف شهر شباط يبدأ بيع االرانب وبيض الشوكوال ،هذه من تقاليد وعادات عيد
الفصح وهي من أصول الثقافة الغربية ،ال يوجد تاريخ محدد لعيد الفصح ولكن
بني أواخر اذار وبداية شهر نبسان.
بالنسبة للمسيحيني يوم الجمعة العظيمة وهو اليوم الذي يكون قبل عيد الفصح
بيومني هو يوم مهم جدا يف هذا العيد ويعترب عطلة رسمية تغلق فيه كل املحالت
التجارية و كل االماكن االخرى ويف هذه املناسبة نستعمل البيض امللون كرمز
للحياة الجديدة أو القيامة حتى الطبيعة نراها يف صحوة وتفتح مع ابتداء فصل
الربيع وهو وقت يناسب االحتفال بعيد القيامة.

التقاليد يف أملانيا

لدينا الكثري من العادات يف العيد التي نقوم بها بدون معرفة معناها املسيحي وعل سبيل املثال الصوم الذي هو يف
الحقيقة التحضري الروحي للقيامة والصوم يكون ملدة سبعة أسابيع.
البعض ميتنع متاما عن الغذاء او بعض األطعمة أو أشياء أخرى ليك يكون الرتكيزعىل يسوع .وحتى ان كانت
الحلوى تباع يف املتاجر خالل الصوم الكبري اال ان الكثري ميتنعون عن اكلها خالل فرتة الصوم.

خميس العهد والجمعة العظيمة

تبدأ طقوس عيدالقيامة يف يوم الخميس ،التي تروى احداثها حسب االنجيل يف
الكتاب املقدس حيث اننا نعترب يوم الخميس هو يوم مقدس ألن يف ليلة الخميس
أجتمع السيد املسيح مع تالميذه و تناول معهم العشاء االخري.
يف ليلة العشاء األخري تحدث يسوع عن االحداث املقبلة التي سيتأمل فيها وقد قام
بكرس وتوزيع الخبز والخمراللذان يرمزان اىل جسده ودمه كضحية عظمى ،ليك
يتذكرتالميذه و كل املسيحيني من بعده أالم السيد املسيح لتكون لنا رشكة معه
وقد ألقي القبض عليه يف نفس الليلة.
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وقد استجوب يسوع ،وتعرض للتعذيب وحكم عليه يف نهاية املطاف باملوت .حكم
اإلعدام والصلب القايس يذكر املسيحيني يف يوم الجمعة العظيمة ذلك ويعيشون
شعور الحزن وكذلك الشعور بالذنب والخطيئة التي فصلتنا عن الله .هذا هو ما
يعلمنا اياه الكتاب املقدس ،الذي هو كلمة الله .ان الله جيد ومقدس وكامل.
لذلك ،ال ميكن ألحد أن يقف أمامه ،ألن الجميع قد أخطأ.
عقوبة الخطيئة تؤدي إىل املوت واالنفصال األبدي عن الله .وال يستطيع الناس
تغيري ذلك من خالل جهودهم الذاتية فقط .حيث ان قصة ابن إبراهيم أشارت إىل
املخلص القادم .فكام ان ابن إبراهيم كان يجب أن ميوت ،لكن
الله ارسل ذبيحة ذبحت مكانه ،ليك يقدراالبن أن يعيش.
يف العهد القديم كانوا يقدمون ذبائح وقرابني لغفران الخطايا ولكن الكن الكتاب املقدس يعلمنا أن دم الحيوانات
ال ينقذنا من حكم الله والعقاب البد من ضحية كاملة طاهرة نقية وتحمل مواصفات الله نفسه ،وألن الله هو
الوحيد الذي ميتلك سلطان الغفران وبنفس الوقت هو يريد خالص االنسان أعلن يف كثري من االوقات يف العهد
القديم عن مجيء املخلص مخلص البرشية.
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هذا املنقذ هو املسيح – هو أكرث من مجرد إنسان عادي .إذ ان الله أيت يف شكل املسيح نفسه اىل العامل .وقد تنبأ
بذلك أشعيا النبي قبل  ٧٥٠من مجئ املسيح ،واملسيح يضحي بنفسه من أجل خطايانا كضحية .وكذلك النبي
يوحنا املعمدان رأى يسوع أول مرة ،فقال :هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العامل.

خطيئة العامل،يسوع يفتح الطريق إىل الله بحرية

مبوت املسيح عىل الصليب حمل كل خطايانا وبقيامته رسم طريقنا إىل الله وهو
كان بداية العهد الجديد ومن االحداث التي حدثت يف ذلك اليوم انشقاق الحجاب
يف الهيكل الذي كان مبثابة رمز إىل انكسار جميع الحواجز بيننا وبني الله و أصبح
بإمكاننا القيام بعالقة شخصية مع الله وذلك من خالل السيد يسوع املسيح وبذلك
يكون خالصنا األبدي.

أحداث يوم الجمعة العظيمة هي بالتايل ليست من قبيل الصدفة أو ميكن
التفكري بأنها انتصار الرش فيها .لكنها كانت هذه هي خطة الله قبل وقت طويل
لذلك ،ميكن للمرء أن يقر عىل سبيل املثال ،يف مزمور  ٢٢داود النبي ،او النبي أشعيا يف الفصل  ٥٣أو يف إنجيل
يوحنااالصحاح العارش.
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من املمكن انك قد سمعت أن يهوذا وليس يسوع هو املصلوب.ال صحة لذلك الن كل الدالئل التاريخية تعلن مرارا
وتكرارا عن وفاة يسوع.
من املمكن انك قد سمعت أن املسيحيني يعبدون الصليب ،هذا غري صحيح .حيث ان املسيحيني يعبدون الله
وحده.

احد الفصح – قيامة جسدية

يف عيد الفصح األحد ،يتذكر املسيحيون بشكل خاص قيامة يسوع من بني األموات.
ويؤمن املسيحيون ايضا بأن يسوع مل يبق ميتا ،لكنه قد تغلب عىل املوت ،كام انه
قد تنبأ مرارا وتكرارا بحدوث ذلك من خالل حديثه مع تالميذه.
مثال عىل ذلك يف متى الفصل  ،١٢حيث قارن يسوع موته وقيامته مع يونان النبي
الذي كان ثالثة أيام يف بطن الحوت.

بعض الناس يشككون يف صحة موت وقيامة يسوع .لكن العديد من أنبياء الل
تنبأووا بأالم و معاناةيسوع ة املسيح وقيامته من بني األموات وكتبت نبؤاتهم هذه
يف الكتاب املقدس،و قد تحققت جميع هذه النبوءات.
حتى خارج الكتاب املقدس وهناك العديد من اإلشارات إىل هذه األحداث ،كام هو الحال يف تقارير التاريخ
الروماين .حيث كتب عن موت وقيامة يسوع عىل أنها حقائق تاريخية.
سعى العامل جوش ماكدويل اىل تكذيب املسيحية .ولكن عىل وجه التحديد بسبب بحثه ،فهو يف نهاية املطاف
نفسه أصبح مسيحيا ،وله يف كتاب „حقيقة القيامة“ نتائج مكتوبة من بحثه.
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الحكا م يف ذلك الزمان خافوا من تحقيق نبؤة قيامة يسوع .لذلك تركوا القرب مختوما رسميا وحراسة عىل باب
القرب .وعند إختفاء جسده هذا يثبت بأنه قد فام حقا ،هذا هو أساس اإلميان املسيحي فإن مل يقم املسيح من بني
األموات يكون إمياننا بدون قيم ة.
كثري من الناس شهدت قيامة املسيح الذي قام من بني االموات وللتاكيد عىل القيامة تناول املسيح السمك املشوي
مع تالميذه وظهر بشكل خاص لتلميذه توما الذي شكك بقيامة املسيح وعندما وضع يديه عىل جروحه أمن و
ق.
صد 
االميان بالقيامة الجسدية للرب يسوع املسيح والفرح بها يشهد له العامل املسيحي يف كل عيد قيامة مرددين عبار ة.
„املسيح قام“ – „حقا قام“

ملزيد من املعلومات

إذا كنت تريد أن تعرف املزيد عن عيد الفصح ،ميكنك أن ترى ،عىل سبيل املثال ،ما
يسمى حديقة الفصح يف منطقتكم
(.)www.sinnenpark.de/index.php/aktuelle-ausstellungen.html

قصة يسوع عن الخميس املقدس و عيد الفصح تظهر بشكل واضح وملموس
يوم االحد يف الكنيسة .وميكنك مشاركة ذلك انت واصدقائك بحضورك يف الخدمة
االلهية يف الكنيسة املوجودة يف منطقتك يوم االحد.

العديد من املجموعات املحلية تنظم يوم عيد الفصح،حيث يتناولون وجبة االفطار معا.ميكنكم مشاركة كل هذه
األنشطة حتى وان كنتم غري مسيحيني .او رمبا ميكنكم زيارة املوقع .Deutschland-Begleiter.de
حيث ميكنك أن تجد يف الناس منطقتك الذين ميكن أن تساعد يف فهم العقيدة املسيحية سوف تتعلم أيضا عىل
الجانب االتصال .Deutschland-Begleiter.de
باملناسبة :إذا كنت يجب أن نرى يف عيد الفصح أن األطفال تبدو يف الحديقة أو يف
شقة للحلويات – كام هو جزء من االحتفال بعيد الفصح.
االختباء والبحث من الحلوى والهدايا الصغرية هو مجرد تقليد جميل أن الحفاظ
عىل األملان لعيد الفص ح.
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