ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﻗﯿﺎم ﯾ از روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ در ﺳﺎل ﻣﺴﯿﺤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺸﻨﺒﻪای در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﯾﺎ آورﯾﻞ

اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد دوﺑﺎره
زﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪﻋﻨﻮانِ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در
ﻣﻮرد ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﺳﻤﻮﻧ را ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻣﻠ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺪ
ﭘﺎک از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و داﺳﺘﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﯿﺪ ﭘﺎک در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﮥ ﻣﻘﺪﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان روﻣ دﺳﺘﯿﺮ و
ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺳﺨﺘﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺼﻠﻮب ﻣﺷﻮد .زﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف
ﺳﺎﯾﺮ اﻋﯿﺎد و ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﺎن  ۲۲ﻣﺎرس ) ۲ﻓﺮوردﯾﻦ( ﺗﺎ  ۲۵آورﯾﻞ ) ۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ(
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﯾﺸﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻠ 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« ،ﻋﯿﺴ
ﻣﺴﯿﺢ دو روز ﭘﯿﺶ از »روز ﻓﺼﺢ« ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،و روز ﺳﻮم ،در ﯾﺸﻨﺒﻪای ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻗﺮص ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ،از ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ۴۰ ،روز در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ.

ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﯾﻬﻮدی ﻣزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺸﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺳﺎل  ۳۲۵ﻣﯿﻼدی و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ روم دﯾﻦ رﺳﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،آﺑﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ،
ﻋﯿﺪ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ را از ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﯾﻬﻮد ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻣﺴﯿﺤ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ ﯾﺸﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮآﻣﺪن ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ )ﺑﺪر( ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮج ﺣﻤﻞ را روز ﻗﯿﺎم
داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ) ۲۲ﻣﺎرس ﺗﺎ  ۲۵آورﯾﻞ( ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در اﯾـﻦ روز ﻣﺆﻣﻨـﺎن ﺑـﺮای ﻧﻤـﺎز و ﻋﺒـﺎدت ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣروﻧـﺪ ،و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دﯾـﺮان ﺳـﺮودﻫﺎ و اوراد دﯾﻨـ
ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﺷﺎم آﺧﺮ

ﺷﺎﻣﺎه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎران ﻧﺰدﯾ ﺧﻮد )ﺣﻮارﯾﻮن( را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺷﺎم ﺑﺨﻮرﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻬﻤﺎﻧ ،او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎن و ﺷﺮاب ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی دﺳﺘﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎم ،ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ﯾ از ﺣﻮارﯾﻮن ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮدا اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ،ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ

ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻤﺎن روﻣ رﻓﺖ و در ازای ﭘﻮﻟ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺨﻔﯿﺎه ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻮ داد و زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﯿﺮی او را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ،وﻗﺘ ﺣﻮارﯾﻮن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ دو ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه
زﯾﺘﻮن رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺘ ﺳﺨﺖ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ .ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺟﻤﻌﻪ )آدﯾﻨﻪ
ﻧﯿ (ﺳﺮﺑﺎزان روﻣ ﻣﺴﯿﺢ را در ﻣﻮﺿﻌ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺎغ ﺟﺘﺴﻤﺎﻧ «دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ
ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﺎن روﻣ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾ» رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم« ،ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺲ از ﺷﻨﺠﻪ و آزار
ﻓﺮاوان ،واداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒ ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﺮ روی دوش ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

»ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿ «روز ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوان ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﯾﻦ روز ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ روز ﻫﻢ ﺳﺒﺰیﺧﻮاری و ﻫﻢ ﺳﺒﺰهﮐﺎری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روز ﺷﻨﺒـﻪ را ﮐـﻪ روز ﺧﺎﮐﺴـﭙﺎری ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ ،اﻫـﻞ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت و ﺗﺄﻣـﻞ و ﺧـﻮﯾﺸﺘﻦداری ﺑﺮﮔـﺰار
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در روز »ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪس« ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎﻧ و ﺧﺮﯾﺪ و آﺷﭙﺰی و ﺗﺪارک ﺑﺴﺎط روز ﻋﯿﺪ
ﭘﺎک ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﯾﺖ ،در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﭘﺲ از ﺗﺼﻠﯿﺐ ،ﯾﺎران و ﻧﺰدﯾﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻦ او رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺴﺪ را ﺗﺪﻓﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﯿﺴ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﺧﺪاوﻧﺪ« رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روزﻫﺎی ﯾﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ در ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧ و ﺑﺰم و ﻧﻮﺷﺨﻮاری ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ .ﻏﺬای اﺻﻠ در اﯾﻦ روز ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه اﺳﺖ.

آداب و رﺳﻮم

ﯾ از رﺳﻮم ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ در ﻋﯿﺪ ﭘﺎک رﻧ ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺧﻮردن آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ
دارد .روز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغﻫﺎی رﻧﯿﻦ را ،ﮐﻪ »ﺧﺮﮔﻮش« در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺑﺎغ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده،
ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﺬت ﻣﺧﻮرﻧﺪ .رﻧ ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺳﻨﺘ دﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻨﺮ رﻧﺮزی
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ رﻧ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺖ درﻣآورد.

