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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۸۰۳۲/۰۱/۱۳

ارسالی :نبیل عزیزی

منبع  :ویکیپدیا

عید پاک Easter -

عید پاک یکی از روزهای تعطیل در سال مسیحی است که یکشنبه ای در ماه مارس یا آورپل است .مسیحیان
بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده و برخاست.
عنوان رستاخیز مسیح یاد میکنند.
مسیحیان از این رویداد به
ِ
عید پاک در پایان هفتهٔ مقدسی است که عیسی وارد اورشلیم میشود و توسط سربازان رومی دستگیر و پس از
تحمل مصائب و سختی ها بر فراز تپه جلجتا در اورشلیم مصلوب میشود .زمان این عید ،برخالف سایر اعیاد
و مراسم ،ثابت نیست و هر سال میان  ۸۸مارس تا  ۸۲آورپل تغییر میکند و بدین گونه محاسبه می شود که
اولین یکشنبه بعد از ماه کاملی که پس از اعتدال بهاری باشد ،عید پاک است.
بزرگترین عید مسیحیان
برای مسیحیان ،عید پاک با رستاخیز و قیام مسیح پیوند خورده است .طبق انجیل «عهد جدید» ،عیسی مسیح
دو روز پیش از «روز فصح» به صلیب کشیده شد ،و روز سوم ،در یکشنبه ای که ماه به حالت قرص تمام
بود ،از قبر برخاست ۰۰ ،روز در زمین زندگی کرد و بعد به آسمان رفت.
مسیحیان نخستین ،که در جامعهای یهودی میزیستند ،جشن رستاخیز پیشوای خود را همزمان با مراسم عید
فصح برپا میکردند.
در سال  ۱۸۲میالدی و پس از آن که مسیحیت توسط دولت روم دین رسمی شناخته شد ،آبای کلیسا ،عید قیام
مسیح را از عید فصح یهود جدا کردند ،و آن را با روایات مسیحی هماهنگ ساختند.
بدین ترتیب اولین یکشنبه بعد از برآمدن ماه کامل (بدر) پس از رسیدن خورشید به برج حمل را روز قیام
دانستند ،که می تواند ( ۸۸مارس تا  ۸۲آوریل) قرار گیرد.
در این روز مؤمنان برای نماز و عبادت به کلیسا می روند ،و به همراه دیگران سرود ها و اوراد دینی
میخوانند.
شام آخر

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

شامگاه پنجشنبه عیسی مسیح یاران نزدیک خود (حواریون) را فرا خواند تا با او شام بخورند .در این مهمانی،
او به آنها نان و شراب عرضه کرد ،سپس برای آنها سخنرانی کرد و خبر داد که به زودی دستگیر خواهد شد.
پس از پایان شام ،بر اساس روایات یکی از حواریون ،به نام یهودا اسخریوطی ،مخفیانه به نزد حاکمان رومی
رفت و در ازای پولی ناچیز مخفیگاه مسیح را به آنها خبر داد و زمینه دستگیری او را فراهم کرد .در پایان
شب ،وقتی حواریون به بستر خواب رفتند ،مسیح با دو تن از یارانش به باالی کوه زیتون رفت و به مناجات
پرداخت و دانست که عقوبتی سخت در انتظار اوست .سحرگاه جمعه (آدینه نیک) سربازان رومی مسیح را در
موضعی به نام «باغ جتسمانی» دستگیر کردند و به مقر فرماندهی بردند .حاکمان رومی اورشلیم ،به تحریک
«رؤسای کهنه و مشایخ قوم»  ،مسیح را پس از شکنجه و آزار فراوان ،واداشتند که صلیبی سنگین را بر روی
دوش تا باالی تپه جلجتا حمل کند.
«جمعه نیک» روز سوگواری است .پیروان کلیسا در این روز معموالً از خوردن گوشت پرهیز میکنند .در
این روز هم سبزی خواری و هم سبزه کاری توصیه شده است.
روز شنبه را که روز خاکسپاری مسیح است ،اهل کلیسا به عبادت و تأمل و خویشتن داری برگزار می کنند.
مسیحیان در روز «شنبه مقدس» معموالً به خانه تکانی و خرید و آشپزی و تدارک بساط روز عید پاک
مشغول هستند.
مطابق روایت ،در سومین روز پس از تصلیب ،یاران و نزدیکان مسیح سپیده دم به مدفن او رفتند تا جسد را
تدفین کنند ،اما عیسی را نیافتند و دانستند که به سوی «خداوند» رفته است.
روزهای یکشنبه و دوشنبه در همه خانه ها جشن برگزار میشود ،که با شادمانی و بزم و نوشخواری همراه
است .غذای اصلی در این روز معموالً از گوشت بره است.
آداب و رسوم
یکی از رسوم بسیار رائج در عید پاک رنگ کردن تخم مرغ و خوردن آن است ،که بی تردید معنای نمادین
دارد .روز عید به خصوص بچه ها تخم مرغ های رنگین را ،که «خرگوش» در گوشه و کنار باغ پنهان
کرده ،پیدا میکنند و با لذت می خورند .رنگ کردن تخم مرغ سنتی دیرین است ،و احتماالً اشاره به هنر
رنگرزی عیسی مسیح است که جامه ها را به هر رنگی که می خواست درمی آورد.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

