„ Liebe-stärker als der Tod“-Gedanken zum Karfreitag
Andacht
"هحجت ثبال تشاص هشگ اعت " -ثَ یبد خوؼَ ًیک
ًیبیؼ کْتبٍ
صیشا خذا خِبًیب ى سا آًمذس هحجت ًوْد کَ پغش یگبًَ خْد سا داد تب ُش کَ ثَ اّ ایوبى ثیبّسد ُالک
ًگشدد ،ثلکَ صبحت حیبت خبّداى ؽْد (.یْحٌب ) ۶،،۳
خوؼَ ًیک  :کَ دس ًضد اًگلیغیِب ثَ ًبم "  " Good- Fridayخوؼَ خْة ًبهیذٍ هیؾْد.هؼٌی آى
سّصخْة اعت.چَ تفبّتی اعت ثیي خوؼَ خْة ّ آًچَ کَ هب سا ثب خوؼَ ًیک پیًْذ هیذُذ .خوؼَ ًیک
دس ًضد هب :آى خوؼَ غن اًگیض ،آى سّص تبسیک ّ اًذٍّ ثبسی دس ثیي هب هؼٌی هی ؽْد! ُوضهبى ایي
سّص تؼطیل دس صًذگی آگبُبًَ هذسى هب ثب یک ثحشاى هْاخَ ؽذٍ اعت .اهشّصٍ اًغبًِبی کوتشی ثب ایي
سّص ثخصْؿ ،کٌبس هی آیٌذ ّاص خْد هی پشعٌذ :ایي چَ اػتمبد ػدیت ّ ؽگفت اًگیضی اعت کَ دس
ایي سّص ثخصْؿً ،ضدیک ثَ دّ ُضاس عبل پیؼ کَ یک اًغبى ثطْس ّحؾتٌبکی ثَ هشگ هحکْم ؽذٍ
اعت سا خؾي هی گیشین؟ ایي چَ اػتمبدػدیت ّ ؽگفت آّسی اعت کَ خذای آى ًیبص ثَ لشثبًی کشدى
یک اًغبى داسد ،تب اًغبًِب ی دیگشاص گٌب ُبى خْد سُب ّثخؾیذٍ ؽًْذ؟ آى چَ اػتمبدی اعت کَ اصیک
طشف تحول یکذیگشّ هحجت ثَ ُن سا آسصّ داسد ّ اص طشف دیگش یک ػول ّحؾتٌبک ّخؾًْت
ثبسی ساهی پزیشد؟
اؽتجبٍ ًکٌین :اهشّصٍ فذا کشدى اًغبًِب ثغیبس هؼوْلی اعت .دس دًیبیی کَ دس آى خْاًی ،صیجبیی ،ثشّت
ّ تحشک اص هِوتشیي هغبئل ثَ حغبة هی آیذ ّآًِب سا هذسى تلمی هی کٌینُ ،وَ ایٌِب هظِش ّ عوجل
ساعتیي ثَ حغبة هیآیٌذّ .دسایي چٌیي دًیبیی ،کغبًی کَ خْاى ّ صیجب،فؼبل ّ ثشّتی ًذاسًذ هْسد
تْخَ ُن ًیغتٌذ ّ اص دّس خبسج هی ؽًْذّ.دس دًیبیی کَ اًغبًِب حبضش ًیغتٌذ اص دسد ّسًح ُوٌْػؾبى
آگبٍ ؽًْذ ّ ثَ دسدُبی آدهیبى ثی اػتٌبیی هی کٌٌذ.ثَ طْس هثبل :دس حبل حبضشدسیًْبى ؽبُذ آًین کَ
اًغبًِبی گشفتبس ،هِبخشیي ّ پٌبٍ خْیبى دس اهبکٌی کَ کبهال غیش ثِذاؽتی اعت ًگِذاسی هی ؽًْذ ّ
ثَ حبل خْد سُب گشدیذٍ اًذ ،دس حبلیکَ دس ایٌدب هشدم ثب خشیذ دعتوبل تْالت ثَ اًجبس کشدى آى هی
پشداصًذ ّ ثٌظش عشگشهی خذیذی دسهیبى آًِب ؽذٍ.دس دسیبی هذیتشاًَ دائوب هشدم غشق هی ؽًْذ،
آًطْسکَ ثَ ًظش هی سعذ هب اص پزیشفتي افشاد ثیؾتشی ثؼٌْاى پٌبٌُذٍ ًضد خْد عش ثبص هی صًین .دس
حبلیکَ دّلت آلوبى پبًصذ ثیلیْى یْسّ ثشای صًذٍ ًگَ داؽتي التصبد کؾْس دس ثحشاى ّیشّط کشًّب
ُضیٌَ هی کٌذ.ایي یک ّالؼیت ًبخْؽبیٌذ ّتلخ اعت ،کَ ُویؾَ دس ًضد هب ٌُْصهشعْم اعت کَ خْد ثَ
خْداًغبًِبی دیگشسا فذا هیٌوبیینّ.اص ُوَ صؽت تشّ ثذ تش آًکَ هي ًیض ثؼٌْاى یک اًغبى ُوبى کبس سا
کشدٍ ّ ؽشیک خشم ؽذٍ ّدس ایٌدبعت کَ اًغبًِب فذا ّ لشثبًی هی ؽًْذ.
ّایٌگًَْ اعت کَ هب ثَ آًچَ دس سّص خوؼَ ًیک اتفبق افتبدٍ هی سعین.صیشا کتبة همذط ؽِبدت هی
دُذ :آًچَ سا کَ ثَ هخلْلبت خذا سّا هی داسینُ ،وبى سا ثَ خبلك خْد سّا دادٍ این.یؼٌی ُش آًچَ سا ثش
ُوٌْع خْد اًدبم هی دُین ثَ خذاًّذ ُن ثشهی گشدد ّ.هتبعفبًَ ایي یک داعتبى ّحؾتٌبک ّ ّالؼی ایی
اعت کَ ًضدیک ثَ دّ ُضاس عبل پیؼ اًغبًِب ُ ،وبى ػیغی اص ًبصشٍ سا ثَ پبی صلیت ثشدًذ ّ عپظ
ثب ایي ػول ّحغتٌبک دس ّالغ خذا سا ُن ثَ صلیت کؾیذًذ ّ اّ سا ًیض کؾتٌذ ،ایٌدبعت کَ خذا ساُن دس
ّالغ لشثبًی ًوْدًذُ .وبى خبعت کَ کبهال هغئلَ سّؽي هی ؽْد :خذاًّذ ًیبصی ثَ آى ًذاسد کَ اًغبًی
سا ثشای خْد لشثبًی ًوبیذ ثلکَ ایي اًغبًِب ُغتٌذ کَ ثَ دًجبل لشثبًی هی گشدًٌذ ّحتی حبضشًذ اًغبًی
سا فذای خْد عبصًذُ ،وبًطْسی کَ خذاًّذ ًیض ثب آى سّثشّ گؾت .ثبصُن ثطْس دلیك ایٌدب ارػبى هی

کٌن :خذا اًغبًی سا ثشای خْد فذا ًکشد ،ثلکَ اًغبًِب خذا سا لشثبًی کشدًذّ.لی ایي تٌِب ّ اّلیي هْسدی
ًیغت کَ دس تبسیخ اتفبق افتبدٍ ؛ خیلی ثیؾتش اص آىُ،ش خبیی کَ ،اًغبًِب ثب یک دیگش گشد آهذٍ ّثب
ُوذعتی دچبس خطب کبسی هی ؽًْذ ثَ هبًٌذ آًچَ لجال گفتَ ؽذ،دس ّالغ صدى ّکْثیذى هیخ دیگشی ثَ
صلیت ػیغی هغیح دس آًضهبى سا ثَ یبدهبى هی آّسد.
چشا کَ هشگ ػیغی هغیح دس خلدتب ثش سّی صلیت آخشیي کالمّ،اًتِب هبخشا ًیغت ،ثلکَ آغبص آى
اعت.ثب لیبم ػیغی هغیح ثشای ُویؾَ خذاًّذ ثشهشگ پیشّص هی ؽْدّ.ثب لذستؼ اص پظ هشگ ثشآهذٍ
ّخْد سا اص آى سُب هی عبصد .اّ ًغجت ثَ گٌبُبى اًغبًِب ،ثذی ّصؽتی ُبی خِبى ًَ تٌِب ثی اػتٌب ًجْد
ثلکَ تب آخشیي لحظَ ثَ پیبهذُبػ فکش کشدٍ ّ آًِبسا ثغیبس خذی تلمی ًوْدّ.لی خذاًّذ ثذی ّ صؽتی سا
تغییش دادٍ ّ فبخؼَ خوؼَ ًیک سا هجذل ثَ یک پیشّصی ًوْدٍ ،آى پیشّصی ػجبستٌذ اص ثخؾؼ ّ ػفْ،
ثش گٌبٍ ّ خطب ُب،پیشّصی هحجت ّ ػؾك ثش ثی هحجتی ّ ثی سّحی ّ،دس ًتیدَ پیشّصی ًِبیی صًذگی
ثش هشگ اعت.ثذّى ایي ًگشػ ًوی تْاًین ثَ دسک ػیذ پبک ّدسًِبیت هؼٌی خوؼَ ًیک سا دس یبثین.دس
غیش ایٌصْست آًچَ کَ ثشای هب هی هبًذ ًباهیذی ّ ثال تکلیفی اعتّ.لی دسّالغ خذاًّذ ًوی خْاُذ کَ
هب دس ًب اهیذی ثوبًین ثلکَ ،ثب صًذٍ ؽذى ّی اص هشگ ّ ثبص گؾت اّثَ صًذگی ،ثَ هب ثبثت هیکٌذ ًب
اهیذی سا کٌبس گزاؽتَ ّ اهیذّاس ثْدى سا دس صًذگی پیؾَ خْد عبصین .ثٌب ثشایي هب ثبیذ ثذاًین ثب یمیي کَ
ایي سّص " " Good Fridayثشای هب ُن ُوبى خوؼَ خْة ًّیک هؼٌی هی دُذ.
Liedverse
عشّد،
چَ هی ثبؽذ ػلت ایي ُوَ ثالُب ّ آعیت ُب؟ /آٍ گٌبُبى ام تْ سا ُن آصسدٍ /هي ،ای ػیغی هغیح دس
ایي ساٍ گٌبُکبسم  /دس خبیی کَ تْ صجْسی /چَ فْق الؼبدٍ اعت ایي هدبصات!/یک ؽجبى خْة ثشای
گْعفٌذاًؼ ،خْد ،دس سًح ّ ًبساحتی هیوبًذ /،گٌبُبى سا خذاًّذ،خْدػ ثب ػذالت خْد اسصػ هی
دُذ ّ /،ثشای خذهتگضاساًؼ.
)(EG 81, 3+ 4
Gebet
ًیبیؼ
خذاًّذ خْة ّ هِشثبى! خوؼَ ًیک  ،چَ سّص ثذی! ّلی ُوچٌیي :یک سّصخْػ! عپبط تْ سا ،کَ
هشا ّتوبم اًغبًِب سّ دّعت هی داسی -ثب هحجتی کَ هشصی ًوی ؽٌبعذ ،ثب هحجتی کَ ثب لذست تش اص
هشگ هی ثبؽذ .هشا یبسی دٍُ،ذیَ هحجت تْ ثَ هي سعذ تب اسصػ آى سا ثخْثی ثذاًن :تب آى سا ثَ
دیگشاى هٌتمل ًوبین .هشا لذست ّؽدبػت ػطب ًوب ،تب خْد سا اص ایي دًیبی پش اص ثال ّ آعیت ُب
سُبًیذٍ ،هشا ّعیلَ ایی عبص دس خِت صلح ّ آساهؼ ات  ،تب تْ ًیض ثیِْدٍ خبى ًغپشدٍ ثبؽی.
Vater unser
دػبی خذاًّذ
ای پذس هب کَ دس آعوبًی،
ًبهت همذط ثبد.
فشهبًشّایی تْ ثشلشاس ثبد.

خْاعتَ ُبی تْ اًدبم ؽْد.
ثش سّی صهیي ُوبًطْسی کَ دس آعوبى ایٌگًَْ اعت.
ّ گٌبُوبى سا ثجخؼ،
ُوبًگًَْ کَ هب گٌبُبى دیگشاى سا هی ثخؾین،
هب سا اص ّعْعَ دّس ثذاس،
اص ؽشاست ّ کبسُبی ثذ،
ُوبًب فشهبًشّایی ؽبیغتَ تْعت ّ ،لذست ّ خالل ّ ؽکٍْ ،اص ثشای ُویؾَ تب ُویؾَ .آهیي
Christian Justen
کشیغتیبى یْعتي

