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  ٢٠٢٠به مناسبت عيد پاک سال 

 

 عزيز رانو براد انخواهر

خطاب به کليساهای انجيلی مثل سالهای گذشته  ,را هم امسالی  ميخواهم که نامه, جرات کنم من چنانچه
با  يک شرايط خاص است ولی ,ماشرايط امسال با وجود اينکه  .عنوان آغاز کنمبا اين لوتری در بايرن 

  :مينويسمرا جمله اعتقاد قلبی بيشتراين 

 “هاز مردگان قيام کردمسيح „

سال ولی ما مکنيم. ا موقع به همديگر اعالم میست که ما همه ساله در کليساها در اين خبر خوشی ااين 
و اين خيلی دردآور است. اما  نميتوانيم اين کاررا مثل سالهای گذشته و طبق روال هميشه انجام بدهيم

 ,بخصوص افرادی که بيشتر در معرض خطر قرار دارند ,ست که ما برای حفظ سالمت افرادضروري
  اين مساله را رعايت بکنيم. ما ميتوانيم به اين وسيله ياری دهنده باشيم.

از شادی ما بخاطر عيد پاک کم نخواهد کرد بلکه بالعکس. خيلی از انسانها  در اين روزها اين  نيااما 
  .گرفتن اين عيد بزرگ را با قدرت جشن اتجربه را ميکنند که  حتی در اين شرايط خاص هم ميتو

نه ما در سرتاسر کشورمان اين موقعيت را داريم که مراسم کليسايی خود را به روشهای  خوشبختا
اين . بخصوص بکنيم را به بيماری مبتالبدون اينکه يکديگر  ,ارتباطی خالقانه گوناگون جشن بگيريم
در اين شرايطی که اکثر انسانها ترس دارند و  قدرتمند است, پيغام عيد پاک در اين روزهای سخت

از بين نخواهد رفت. همانطور که عيد پاک اينها بينند. تمام  وضعيت اقتصادی خودشان را در خطر می
  ندارد. معنیبدون جمعه ای که مسيح در آن جمعه به صليب کشيده شد 

به ما کمک کند که اين دردها و تنها برای مدتی کوتاه شادی عيد پاک يک شادی سطحی نيست که 
  .شونددور  مارنجها از 

درد و مرگ خبر  ,ست که  اين شادی از ترسابلکه شادی ما در اين عيد پاک به اين دليل خيلی عميق 
  است. خبر دارد که بر همه اينها غلبه شدههم هم مدارد ولی  از اين 
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. دو شاگردی ه استشد پر معنی تربرای شخص خودم در اين عيد پاک داستان دو شاگرد مسيح  خيلی 
  عماؤسکه بعد از به صليب کشيده شدن مسيح و شنيدن خبر تاسف بار خالی بودن قبر مسيح به سمت 

برای اين دو نفر به اجبار انجام می دهيم.  مثل اين دو شاگرد حرکت کرده بودند. کاری که ما هم امروز
د از وقوع يک عتجربه ميکنيم. ب انگار که دنيا به اتمام رسيده. دقيقا مثل زمانی که ما در حال حاضر

دقيقا طوری که آن دو شاگرد مسيح فکر می کردند. آيا زندگی ما  .يز نا مشخص استچفاجعه همه 
د. در آنجا ناگهان نفر سومی ظاهر ستندوباره به حالت اول بازخواهد گشت؟ آن دو شاگرد اين را نمی دان

پرسد و  شناسد. کسی که سوال می يگران را نمیميشود. کسی که از قضا اين قوانين نزديک نشدن به د
  قبل از اينکه حرف بزند. دهد گوش می

گويند که در حضور او قلبهايشان نورانی شده بود. آنها عيسی را  و کمی بعد تر آن دو شاگرد می
او خداوند در کنارشان شخص او را نديدند که او کيست ولی در آن لحظه حس کردند که در  ,نشناختند

اده است. و بعد متوجه ميشوند که مسيح همان کسی که به صليب ميخکوب شده بود و به محلی که ايست
  ايستاده.زنده است و در کنارشان هم اکنون  ,ه استممکن نبود رفت با آن  ديگر هيچ ارتباطی

 ) عيد پاکی که هيچ يک ازما اين عيد را فراموش نخواهد کرد( ٢٠٢٠آرزو ميکنم که در جشن عيد پاک

  عيسای مسيح را در کنار خودتان حس کنيد. ,شما هم مثل آن دو شاگرد مسيح

شايد با روشن کردن يک شمع بتوانيد حضور مسيح را حس کنيد. نور شمع عيد پاک  يادآور محبت 
و اين محبت  باشد خداوند است. محبتی که قدرتمند تر از تمام اين محدوديتهای ارتباطی امروزمی

  هايی که ما برای يکديگر انجام ميدهيم تبلور می کند.امروز در تمام کار

تمام اين نشانه های محبتی که انسانها امروز در کشور ما ودر ديگر کشورهای جهان به يکديگر نشان 
می دهند به من اين اطمينان را می دهد که ما بعد از پشت سر گذاشتن اين بحران نه تنها ضعيف نشده 

  خارج خواهيم شد.بحران  ينبلکه  خيلی قدرتمندتر از ا

 ده!مسيح از مردگان قيام کر :به يکديگر می گوييم عشق و اميد امسال هم ,در ايمان
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