مفهوم عید پاک
«همه چیز خوب خواهد شد ،هر چیزی خوب خواهد
شد ».جولیان نوریچ
«یمدانیم در حق آنان که خدا را دوست یمدارند و بر
طبق ارادۀ او فرا خوانده شدهاند ،همۀ چیها با هم برای
خییت در کار است( ».رومیان )۲۸ :۸
پس از هشت روز ،شاگردان عییس باز در خانه بودند و
توما با آنها بود .در آن حال که درها قفل بود ،عییس آمد
و در میان ایشان ایستاد و گفت« :سالم بر شما!» آنگاه
به توما گفت« :انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را
ببی ،و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار
و بایمان مباش ،بلکه ایمان داشته باش ».توما به او
گفت« :خداوند من و خدای من!» عییس گفت« :آیا
چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که
نادیده ،ایمان آورند( ».یوحنا )۲۹ – ۲۴ :۲۰
«تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد .یکی
اینکه انگار هیچ چیزی معجزه نیست .دیگری اینکه
انگار همه چیز معجزه است ».آلبرت انیشتین
«زیرا یقی دارم که نه مرگ و نه زندگ ،نه فرشتگان و نه
ریاستها ،نه چیهای حال و نه چیهای آینده ،نه هیچ

قدرب ،و نه بلندی و نه پست ،و نه هیچ چی دیگر در
تمایم خلقت ،قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که
در خداوند ما مسیح عییس است ،جدا سازد ».رومیان
 ۳۸ :۸و ۳۹
«خدا ما را به واسطۀ رستاخی عییس مسیح از مردگان،
ّ
تولدی تازه بخشید ،برای امیدی زنده و میاب
فسادناپذیر و بآالیش و ناپژمردب که برای شما در
آسمان نگاه داشته شده است؛ و شما نی به قدرت خدا و
به واسطۀ ایمان ،محفوظ هستید برای نجاب که از
هماکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور
رسد ۱( ».پطرس )۵ – ۳ :۱
عییس بار دیگر به بانگ بلند فریادی برآورد و روح خود را
تسلیم نمود .در همان دم ،پردۀ معبد از باال تا پایی دو
پاره شد .زمی لرزید و سنگها شکافته گردید .قیها
گشوده شد و بدنهای بسیاری از مقدسی که َآرمیده
بودند ،برخاستند .آنها از قیها به در آمدند و پس از
ّ
رستاخی عییس ،به شهر مقدس رفتند و خود را به شمار
بسیاری از مردم نمایان ساختند( .مت )۵۳ – ۵۰ :۲۷
«مرگ در پیوزی فرو بلعیده شده است .ای گور،
پیوزی تو کجاست؟ و ای مرگ ،نیش تو کجا؟»
(اول قرنتیان  ۵۴ :۱۵و )۵۵

