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Великдень – велике свято вНімеччині
У лютому в магазинах Німеччини починають продавати
шоколадні яйця та зайчики. Вони є першими ознаками
наближення Великодня, свята, яке глибоко вкорінене в
західній культурі. Великдень не припадає на конкретну дату
щороку, а змінюється на кілька тижнів з року в рік.
Великдень – перша неділя після весняного повного місяця,
який через багато років буде наприкінці березня або на
початку квітня. Для християн час від п’ятниці перед
Великоднем і до понеділка після неї є одним із найважливіших свят у році. У
Німеччині «страсна п’ятниця» та «Великодній понеділок» є державними святами, у
які магазини залишаються закритими. Ці шоколадні крашанки та зайчики є
символами нового життя та воскресіння з мертвих. Водночас природа
прокидається, і настає весна – ідеальний час для свята воскресіння!

Традиції в Німеччині
Багато пасхальних традицій мають християнське коріння, але їх християнське
значення з роками для багатьох людей було втрачено. Наприклад, 50 днів до
Великодня спочатку були часом посту, під час якого християни готувалися
святкувати Великдень. Цей період відомий як Великий піст. Деякі християни
повністю обходяться без їжі, інші просто перестають їсти певну їжу або споживати
конкретні речі, щоб зосередитися на тому, що для них найважливіше— Ісусі Христі.
І хоча під час Великого посту цукерки, шоколадки, цукерки та інші спокусливі речі
все ще стоять на полицях магазинів, перед Великоднем піст все ще звичайний.

Чистий четвер і Страсна п'ятниця
У четвер перед Великоднем, який відомий як Чистий
четвер, християни згадують останню вечерю, яку Ісус їв зі
своїми друзями. Біблія дає нам детальні розповіді про Тайну
вечерю, як загальновідомо. Під час останньої вечері Ісус
розповів про страждання, через які він збирався пережити,
а потім поділився з ними хлібом і вином. Він зробив це для
того, щоб його друзі, а згодом і всі християни, могли
пам’ятати про нього в хлібі та вині і мати з ним спілкування.
Того ж вечора Ісуса заарештували.

Ісуса допитували, катували, а потім засудили до смерті.
Християни згадують жахливу смерть Ісуса на хресті, також
відому як розп’яття, у так звану «Велику п’ятницю». Провина
і гріх відділяють усіх нас від Бога. Це те, чого вчить Біблія,
Боже Слово. Бог добрий, святий і досконалий. Тому ніхто не
може встояти перед ним – кожна людина в якийсь момент
свого життя згрішила. Гріх веде до смерті і до вічної розлуки з Богом. Ми, люди, не
можемо змінити цю ситуацію своїми силами. Навіть стародавня історія про сина
Авраама вказувала на майбутнє Спасителя. Коли син Авраама збирався померти,
Бог послав жертву, щоб його вбили замість нього, щоб син міг вижити.
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Біблія чітко пояснює, що кров тварин не може врятувати нас від Божого суду і
покарання. Потрібна чиста і досконала жертва. Але єдиним абсолютно безгрішним і
чистим є сам Бог. Тому тільки сам Бог може усунути наш гріх і спасти нас. Багато
цитат у Біблії сповіщали про прихід Спасителя.

Цей Спаситель, відомий як Месія, є більше, ніж просто людина. Сам Бог прийшов у
світ у образі месії. За 750 років до народження Ісуса пророк Ісая писав, що Месія
принесе себе в жертву за нашу провину, як жертовне ягня. Коли пророк Іоанн
Хреститель вперше побачив Ісуса, він вигукнув: «Це Боже жертовний Агнець, який
візьме на себе гріхи світу!»

Ісус розчищає дорогу до Бога
Своєю смертю на хресті Ісус забрав гріхи тих, хто вірує в
Нього; через своє воскресіння він розчистив шлях до Бога
Отця. Біблія повідомляє, що завіса в Єрусалимському храмі
розірвалася надвоє, коли Ісус помер. Це свідчить про те, що
завдяки Ісусу Христу людина може тепер жити в особистих
стосунках з Богом Отцем. В Ісусі ми впевнені, що будемо
врятовані і одного дня будемо вічно жити з Богом. Події
Страсної п’ятниці не були випадковістю і не були
перемогою сил зла. Бог спланував їх задовго наперед, як ви можете побачити,
прочитавши Псалом 22 пророка Давида, розділ 53 пророка Ісаї, або в розділі 10
Євангелія від Івана.

Ви, напевно, чули, що був розп’ятий Юда, а не Ісус. Це не підтверджено жодними
історичними записами, і це суперечить твердженням Ісуса, який кілька разів
сповіщав і передбачав свою смерть.
І якщо ви чули, що християни поклоняються хресту, це зовсім не так. Християни
поклоняються і моляться Богу і одному лише Богові.

Пасхальна неділя – воскресіння тіла
У Великодню неділю християни згадують, що Ісус воскрес із
мертвих. Християни вірять, що Ісус не залишився мертвим,
а переміг смерть, як багато разів передрікав. Одним із
прикладів цього є розділ 12 Євангелія від Матвія, в якому
Ісус порівнює свою смерть і воскресіння з Йоною, який три
дні провів у шлунку великої риби.
Деякі люди сумніваються, що Ісус дійсно помер і воскрес із
мертвих. Однак у святій Біблії багато Божих пророків
сповіщали про прихід, страждання, смерть і воскресіння Месії. Ці пророцтва
здійснилися в житті Ісуса. Є також багато вказівок на ці події за межами Біблії,
наприклад в римських історичних записах. Іншими словами, смерть і воскресіння
Ісуса є історично доведеними фактами. Одного разу вчений на ім’я ДжошМакдауелл
хотів спростувати християнство. Але в результаті власних досліджень він сам став
християнином і написав результати своїх досліджень у книзі під назвою «Докази, які
вимагають вироку».
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Могутні люди часів Ісуса самі боялися, що він може воскреснути. Тому його могилу
офіційно опечатали й охороняли. Ісуса бачили багато людей після його воскресіння,
і навіть бачили, що він їв трохи риби. Тома, один із дванадцяти найближчих друзів
(або учнів) Ісуса, спочатку не вірив, що Ісус воскрес із мертвих. Лише коли він
побачив Ісуса і зміг торкнутися його ран, він теж повірив.

У Великодню неділю, багато християн у всьому світі свідчать про свою тверду віру в
тілесне воскресіння Ісуса та свою радість з цього приводу особливим привітанням і
відповіддю: «Христос воскрес». – «Він справді воскрес».

Додаткова інформація
Якщо ви хочете дізнатися більше про Великдень, можливо,
ви можете відвідати спеціальну виставку під назвою
«Великодній сад». (www.sinnenpark.de – веб-сайт німецькою
мовою). Там можна побачити історію Ісуса від Великого
четверга до Великодньої неділі, виставка представлена
таким чином, що ви можете побачити на власні очі та
відчути. І неодмінно запрошуємо вас відвідати сусідню
церковну службу у Великодню неділю!

Багато церков організовують великодні прогулянки або снідають разом. Гостям
завжди раді навіть якщо вони не християни. Тож чому б не відвідати одну з церков,
можливо, з людиною, яка розповіла вам про Deutschland-Begleiter.de? Ви можете
дізнатися, де знайти людей у вашому регіоні, які допоможуть вам більше зрозуміти
християнську віру Deutschland-Begleiter.de.

До речі: якщо на Великдень ви побачите дітей, які шукають
солодощі в саду чи в квартирі – це теж частина Великодня.
Переховування та пошук солодощів та дрібних подарунків –
це просто гарна традиція німців на Великдень.


