Deutschland-Begleiter

> مناسبتها و روزهای تعطیل

عید پاک – جشن بزرگ ساالنه
در ماه فوریه مغازهها در آملان مملو از تخم مرغ و خرگوشهای شکالتی
میشوند .آنها پیام آوار فرا رسیدن جشنهای عید پاک هستند که در فرهنگ
غرب ریشهای عمیق دارند .این جشن تاریخ ثابتی ندارد .یکشنبه عید پاک
همیشه بعد از اولین قرص کامل ماه در فصل بهار محاسبه میشود که اغلب
اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل است.
برای مسیحیان ،زمان بین جمعه نیک ،یا به عبارتی جمعه قبل از عید پاک تا
دوشنبه عید پاک مهمترین روزهای تعطیل در کّل سال بحساب میآید .در آملان،
جمعه نیک و عید پاک تا دوشنبه پس از عید پاک ،تعطیل رسمی هستند که در آنها مغازهها و ادارات بسته
میباشند .تخم مرغ و خرگوش سمبل زندگی تازه و رستاخیز هستند .حتی طبیعت نیز حیاتی تازه پیدا میکند
چون بهار فرا رسیده است – این زمانی ایدهآل برای جشن رستاخیز میباشد.

رسومات در آملان

خیلی از رسومات عید پاک ریشه در ایامن مسیحی دارند .با این حال با مرور زمان معنی مسیحی خود را بین
بسیاری از مردم از دست داده اند .تقریبا  ۷هفته مانده به عید پاک ،زمان روزه داری میباشد ،که در آن به
طور سنتی ،مسیحیان خود را برای عید پاک آماده میکنند.
برخی کامال از غذا خوردن دست میکشند ،برخی ماده غذای خاصی را از رژیم خود کنار میگذارند و یا انجام
عملی را محدود میکنند تا دوباره بر اصل – یعنی به عیسی – مترکز کنند .با اینکه خیلی از شیرینیجات در این
ایام در مغازهها آماده است ،افراد روزه دار تا قبل از عید پاک از آن منیخورند.

پنج شنبه سبز و جمعه نیک

پنج شنبه قبل از عید پاک ،پنج شنبه سبز ،مسیحیان شبی را که عیسی برای
آخرین بار با شاگردان خود گذراند را به یاد میآورند .در این باره قسمت عهد
جدید در کتاب مقدس گزارش میدهد.
در این شام آخر ،عیسی درباره رنجی که در پیش رویش قرار داشت سخن گفت
و سپس نان و رشاب را تقسیم کرد تا شاگردانش و بعد تر همه مسیحیان او را به
یاد آورده ،با او مشارکت داشته باشند .در هامن شب بود که عیسی دستگیر شد.

عیسی بازجویی شد ،شکنجه و در نهایت به مرگ محکوم شد .مسیحیان در جمعه
نیک ،اجرای حکم مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح را به یاد میآورند .تقصیر
و گناه ما انسانها را از خدا جدا میسازد .این چیزیست که کتاب مقدس که کالم
خداست مبا آموزش میدهد .خداوند نیکو ،مقدس و کامل است .به همین خاطر،
چون همه گناه کرده اند ،کسی منیتواند در برابر او عادل شمرده شود .و گناه به
مرگ و یک جدایی ابدی از خدا میانجامد .ما انسانها با قدرت خود منیتوانیم
این وضعیت را تغییر دهیم .داستان پرسان ابراهیم به آمدن یک نجات دهنده
اشاره میکند .وقتی که پرس ابراهیم قرار بود که کشته شود ،خداوند یک قربانی را
به جای او فرستاد و آن قربانی ذبح شد تا پرس بتواند زنده مباند.
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کتاب مقدس رصیحاً اشاره میکند که خون حیوانات منیتواند بهای تقصیرات ما در برابر داوری خدا باشد .برای
این منظور ،نیاز به یک قربانی پاک و بی عیب بود .تنها وجودی که کامال پاک و بری از هرگونه گناه باشد ،خود
خداست .بنابرین فقط خود خدا میتواند گناه و تقصیر ما را بپردازد و انسانها را نجات بخشد .در قسمتهای
بسیاری از کتاب مقدس ،آمدن یک نجات دهنده پیشگویی شده است.
این نجات دهنده – عیسی مسیح – بیش از یک انسان است .خداوند به شکل یک انسان ،خود به این جهان
قدم نهاد .اشع�یاِ نبی  ۷۵۰سال قبل از تولد عیسی پیش گویی کرد که مسیح برای گناهان ما همچون برهای
قربانی خواهد شد .همینطور که یحیی تعمید دهنده ،عیسی را برای اولین بار دید ،گفت„ :او بره قربانی
خداست ،که گناه جهان را بر خود خواهد گرفت!“

عیسی راه را به سوی خدا گشود

اینگونه بود که عیسی با مرگ خود ،تقصیر ایامنداران را برداشت و با رستاخیز
خود از مردگان ،راه را به سوی خدا ،پدر آسامنی ،گشود.
در عهد جدید گزارش شده است که ،با مرگ عیسی ،پرده معبد از باال دوپاره شد.
این نشانهای است بر اینکه انسان اکنون توسط عیسی مسیح میتواند یک رابطه
شخصی با خدا ،پدر آسامنی ،داشته باشد .در عیسی مسیح ،ما انسانها نجاتی
مطمنئ داریم و تا ابد با خدا خواهیم بود.
رویدادهای جمعه نیک ،به هیچ عنوان تصادفی و یا نشانه پیروزی رشیر نبودند.
خدا آنها را از خیلی قبلرت طراحی کرده بود؛ به عنوان مثال میتوانیم مثالهایی
از این پیشگوییها را در مزمور  ۲۲از داود نبی و یا در باب  ۵۳از کتاب اشعیا و یا باب  ۱۰از انجیل یوحنا
بخوانیم.
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ممکن است شنیده باشید که یهودا به جای عیسی به صلیب کشیده شد نه خود عیسی .این گفته هیچ سند
تاریخی ندارد و در تناقض با گفتههای خود عیسی است که بارها پیش از مرگش ،رنج و مرگ خود را پیش گویی
کرده بود.
اگر اینگونه شنیده اید که مسیحیان صلیب را میپرستند ،این گفتهای اشتباه است .مسیحیان فقط خدا را
میپرستند.

عید پاک – رستاخیز جسامنی

در یکشنبه عید پاک ،مسیحیان بطور خاص این حقیقت را به یاد میآورند که
عیسی از مردگان برخاست .مسیحیان معتقدند که عیسی مرده باقی مناند ،بلکه
او مرگ را مغلوب ساخت ،دقیقا هامنطور که خود پیشرت گفته بود .یک مثالی در
اینباره در انجیل متی باب  ۱۲موجود است ،که در آن عیسی مرگ و رستاخیز خود
را با داستان یونس مقایسه میکند ،که سه روز در شکم ماهی بود.
برخی نسبت به واقعی بودن مرگ و رستاخیز عیسی شک دارند .بسیاری از انبیا
در کتاب مقدس ،آمدن ،مصائب ،مرگ و رستاخیز مسیح را اعالن داشته اند .در
زندگی عیسی مسیح ،این پیشگوییها تحقق پیدا کرد.
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حتی خارج از کتاب مقدس نیز منابع زیادی وجود دارند که به این رویدادها اشاره میکنند ،به عنوان مثال در
گزارشات تاریخی روم .مرگ و رستاخیز عیسی حقیقت تاریخی معترب هستند .پژوهشگر جاش مکدول قصد
داشت مسیحیت را ر ّد کند .در طی تحقیقاتش ،در نهایت خود به مسیح ایامن آورد و نتایج پژوهشات خود را
در قالب کتابی به نام „مستندات رستاخیز“ به نگارش در آورد.
قدرمتندان آن زمان ،خود از اینکه عیسی رستاخیز یابد ترس داشتند .به همین خاطر ،قرب عیسی را رسام مهر و
موم کرده و از آن مراقبت کردند .حقیقتاً عیسی جسامً از مردگان برخاسته بود ،چون نگهبانان قادر نبودند جسد
او را ارایه دهند .اگر عیسی رستاخیز نیافته بود ،ایامن به او بی معنی میمنود.
بسیاری از افراد ،عیسی مسیح را پس از رستاخیز دیدند ،و او به عنوان منونه در حال خوردن ماهی بود .توماس،
یکی از دوازده شاگرد عیسی به اینکه او از مردگان برخاسته باور نداشت .وقتی او عیسی را با چشامن خود دید
و زخمهای او را ملس کرد ،آن وقت بود که به زنده شدن عیسی ایامن آورد.
خیلی از مسیحیان جهان ،ایامن راستین به زنده شدن جسامنی عیسی و خوشی خود را ،روز عید پاک در قالب
یک احوالپرسی به هم نشان میدهند.
„عیسی زنده است“ – „او حقیقتاً زنده است“

اطالعات جانبی

اگر شام مایلید درباره عید پاک بیشرت بدانید ،میتوانید به یکی از به اصطالح
„باغهای عید پاک“ در نزدیکی خود مراجعه کنید:

www.sinnenpark.de/index.php/aktuelle-ausstellungen.html
در آنجا داستان عیسی از پنج شنبه سبز تا یکشنبه عید پاک به منایش گذاشته
خواهد شد .همچنین میتوانید به یکی از مراسم کلیسایی در روز عید پاک
رشکت کنید.

خیلی از کلیساها گردش گروهی و یا رصف صبحانهای را در روز عید پاک برنامه ریزی میکنند .در متام این
برنامه ها ،رشکت برای عموم آزاد است ،حتی کسانی که مسیحی نیستند .یکبار در این مراسم کلیسایی رشکت
کنید ،شاید با کسانی که شام را با سایت  Deutschland-Begleiter.deآشنا کردند.
شام میتوانید با مراجعه به قسمت متاس در سایت ما ،با افرادی که در نزدیکی 
شام هستند و میتواند شام را در رشد ایامن مسیحی تان کمک کنند ،آشنا شوید.
راستی :اگر در عید پاک بچه هایی دیدید که در خانه و یا پارک به دنبال پیدا
کردن شکالت هستند ،تعجب نکنید؛ این هم جز مراسامت عید پاک است .پنهان
کردن و پیدا کردن شکالت و هدایای کوچک ،رسم زیبایی است که در آملان در
این ایام نگاه داشته میشود.
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