)Andacht für das Osterfest (12/13. April 2020
هْػظَ ػیذ پاک ( .۳۴-۳۵آّسیل) ۴۲۴۲
ُوکیؾاى گشاهی!
چٌاًچَ یک خثشتذ اص فْت یک دّعت خْب ًّضدیک تَ دعتواى تشعذ یا ایٌکَ کٌاس تغتشػضیضهاى دس
ّاپغیي لحظات صًذگی اػ ًؾغتَ تاؽین آى ٌُگام طلْع خْسؽیذ دسخؾؼ سا تشایواى اص دعت هی دُذ
ّ ُوَ جا تٌظشهاى تیشٍ ّ تاسیک هی ؽْد.اًجام هشاعن تَ خا کغپاسی آى ػضیض اص دعت سفتَ آًمذس
عخت اعت کَ گْیی پایواى سا تَ صهیي هحکن تغتَ اًذ ّ لذست سفتي ًذاسین.دس افکاسهاى چٌیي ًمؼ هی
تثٌذ  ".تاجایی کَ هی تْاًی ،اص ایٌجا دّس ؽْ ّتشّ!"ّلی ُوضهاى افکاس دیگشی دس رُي هاى ًمؼ
تغتَ ّتَ ها هی گْیذ ":لْی تاػ ّ اعتماهت داؽتَ تاػ ،تْ لْل دادی!"
احتواال هشین هجذلیَ،عالْهَ ّهشین هادس یؼمْبُ ،ویي افکاس آؽفتَ سا دس عش داؽتٌذ،دس عپیذٍ دهاى
ٌُگام سفتي تش عشهمثشٍ ػیغی هغیح .آًِا هی خْاعتٌذ طثك سّال ػادت یِْدیاى لثل اص ؽشّع جؾي
ؽثات تذى ػیغی هغیح دّعت ػضیضؽاى سا تَ سّغي هؼطش آغؾتَ ًوایٌذ .صیشا اص لثل ایي فشصت سا
ًذاؽتٌذ.کَ تشای آخشیي تاس ّی سا دیذٍ ّ تَ اّ ادای احتشام ًوایٌذ.تا عشی پاییي ّ غن ّاًذُّی تضسگ
دس دل ،ساُی لثشعتاى ؽذًذ.آًِا اًمذس دس افکاس خْد غشق ؽذٍ تْدًذ،کَ صذای آّاص پشًذگاى سا ًوی
ؽٌیذًذ ،تْجَ تَ سفتي ؽة ّ تاسیکی ّ طلْع خْسؽیذ ساُن ًوی کشدًذ ،تٌِا ُن ّغن ؽاى تشداؽتي آى
عٌگ تضسگ ّ سعیذى تَ جغذ ّی ّ آغؾتَ کشدى تذًؼ تَ آى سّغي هؼطشتْدًذ.
ّ عپظ چیضی سا دیذًذ کَ لاتل تاّس ًثْد ًَ ......تٌِا آى عٌگ ػظین اص آًجا ساًذٍ ؽذٍ تْد! تلکَ جغذ
ػیغی هغیح ُن آًجا ًثْد! تٌِا یک هشد جْاى تا لثاط عفیذ تش تي آًجا تْد -یک فشؽتَ!؟! – تٌظش
هیشعیذ ّی هٌتظش آى صًاى تْد ،تا تَ آًِا تگْیذ ،کَ ػیغی هغیح پظ اص هشگ صًذٍ ؽذٍ ّ تَ پا خاعتَ.
دسچٌیي ؽشایط ًا اهیذ کٌٌذٍ ّغیش لاتل تاّس،اًتظاس یک هؼجضٍ سا ًذاسین تَ هاًٌذ آًچَ کَ تشای آى
صًاى دس آى صهاى سخ دادّ.لی هؼزالک ها هغیحیاى کاهال تش آًچَ کَ گزؽت سا تاّس داسینّ.گشًَ تذّى
اهیذّاسی تشای اص دعت سفتگاى ّ هشدگاى ّ خْدهاى ُوَ چیض تیِْدٍ تلمی هی ؽْد.
ػیغی هغیح صًذٍ اعت! اّ اص هشگ تَ پا خاعتَ! ّ ایي هژدٍ ؽادی ّغیش لاتل فِن ّ تصْسدسػیذ پاک
اعت ّ.دس ّالغ پیام آىّ.ایٌجا تا صذای سعا هی گْیین ،آًچَ سا کَ دس دًیا اتفاق افتادٍ ،هؾکالت هحیط
صیغتی ّ عْءاعتفادٍ تیؼ اص حذ آى ّ تیواسیِایی تَ هاًٌذ (کشًّا ) ّ جٌگ ُای اعتثواسی ،آًجاعت
کَ ها اػالم هی کٌین" اّ تَ پا خاعتَ ،اّ ّالؼا تَ پا خاعتَ!" دس ًاهَ ُای اّل لشًتیاى ،فصل
،۳۱عخٌشاًی ّ هْػظَ تشای یکؾٌثَ ػیذ پاک پائْلْط هی ًْیغذ" :اها دس حمیمت ،هغیح پظ اص هشگ
صًذٍ ؽذ ّاّ اّلیي کغی اعت کَ اص هیاى هشدگاى تش خاعتَ اعت.صیشا چٌاًکَ هشگ تَ ّعیلَ یک
اًغاى آهذُ ،واًطْس لیاهت اص هشدگاى ًیض تَ ّعیلَ یک اًغاى دیگش فشا سعیذ(".آیَ ۴۲ف ).
چٌاًچَ حتی ٌُگام تاصگؾت اص ساٍ گْسعتاى خْسؽیذ دس کاس ًیغت ّ ُوَ جا تاسیک تٌظش هی
سعذ،دس طی ساٍ تشگؾت ُوَ جا کوی سّؽي تش تٌظش هاى هیایذ صیشا"اگش اهیذ ها تَ هغیح فمط
هٌحصش تَ ایي صًذگی تاؽذ ،اص توام هشدم تذتخت تش ُغتین"( آیَ.)۳۱
ُوَ جا سّؽي هی ؽْد ،ػیغی هغیح صًذٍ اعت! تیاییذ تا یکذیگش تا اطویٌاى ػیذ پاک سا جؾي گشفتَ ّ
یک صذا تگْیین " :ػیغی هغیح تَ پا خاعتَ ،اّ ّالؼا تَ پا خاعتَ! " آهیي.
Liedverse:
عشّد:

ًْس صثحگاُی هی دسخؾذ،پاک تَ هاًٌذ آغاص ،پشًذگاى عیاٍ (تْکا) آّاص صثحگاُی صهضهَ هی کٌٌذ.
صهضهَ عتایؼ خذا،عپاط تشای عشّدُا،عپاط تشای تاهذاد ،عپاط تشای ّاژٍ،کَ اص ُش دّ آًِا چؾوَ
گشفتَ،خْسؽیذ اص آى هي اعت ،تاهذاد اص آى هي اعت ،کَ دسخؾؼ اػ اص تاؽ تِؾت تَ هي هیشعذ،تا
عپاط فشاّاى،عپاط خذاًّذم تَ ٌُگام تاهذاد،کَ اّتا سّص ًْیي هجذدا تَ ها دسّد هی
فشعتذ)۳۱۱،۳۵۵(.
Gebet:
ًیایؼ:
اکٌْى ػیذ پاک اعت ّلی تَ صْست دیگشی تشگضاسهی ؽْد ،صیشا کلیغا ُای ها تؼطیل ُغتٌذّ.لی
ایي تاػث ًوی ؽْد کَ سّص سعتاخیض پغشت ػیغی هغیح سا جؾي ًگیشین .،اّتؼذ اصهشگ دّتاسٍ صًذٍ
ؽذّ .لتی صًاى تَ آًجا آهذًذ همثشٍ اّخالی تْد".دس جغتجْی چَ ُغتیذ ؽوا صًذگاى دس هیاى هشدگاى؟
آًِاهْسد عْال لشاس گشفتٌذّ.لی ایواى ایؾاى تَ ُواى اًذاصٍ ایواى ها کْچک تْد.
ّلی ها هی خْاُین تاّس داؽتَ تاؽین ؛تاّس،کَ ػیغی هغیح صًذٍ اعت اّ تش هشگ پیشّص ؽذ ّتَ خاطش
ها.تشای ُویي عپاط تْ سا ،کَ تْتشای ها ایي اهکاى سا فشاُن عاختی ّاص تْ هی خْاُین :ها سا دس
ایواى هاى پیْعتَ لْی تش عاص .ها سا لْی عاص تا تَ ًام تْکاسًیک اًجام دُین .لذست تذٍ تَ کغاًی کَ
دس ساٍ جلْگیشی اص تشّس ّ جٌگ ،عْء اعتفادٍ ،خؾًٌْت ّ عشکْب ّ ًژاد پشعتی گام تش هیذاسًذ.
حفظ ًوا ُوچٌیي کغاًی سا کَ دس ساٍ هثاسصٍ تا ّیشّط کشًّا تالػ خغتگی ًاپزیش هی کٌٌذ.ػمل
ّتفکش تَ کغاًی ػٌایت فشها کَ فمط تَ فکش خشیذ ّاًثاس کشدى آرّلَ هی تاؽٌذ ّتَ فکش ُوٌْع خْد
ًیغتٌذ یا فمط تَ فکش دّس ُن جوغ ؽذى ّ هِواًی تش پا کشدى هی تاؽٌذ.عپاط ّؽکش تْ ساکَ ػیذ پاک
سا تشای هاى تَ جا گزاؽتی.آهیي.

