Norouz
Celebrates Spring!
See! The winter is past; The rains are over and gone.
Flowers appear on the earth; The season of singing has come.

Norouz Haft Sin Table

Ancient poem

For over three thousand years, people influenced by the Persian Empire have welcomed the
First Day of Spring as the New Year with joyous festivals and traditions. We can still see the
gifts Darius the Great received on Norouz, carved in relief along the “all nations staircase” in
Persepolis 2,500 years ago. Royal traditions for this day included public appearances, cash gifts,
and pardons. But it is community and family traditions which touch people today.
Visiting friends and family continues throughout thirteen days of celebration, so entertaining is
a must. Special pastries and nuts are kept available to serve with tea or sherbet at any time.
Family members exchange gifts; often at the exact moment spring begins.
Sunshine and pale green leaves bring a feeling of newness, and inspire cleaning projects.
Everyone puts on new clothes and a new face.
An important and distinctive tradition of Norouz is the Haft Sin table, which is the centerpiece
of family celebration. Here creativity flourishes as the expected seven symbols arranged together
with personal touches, like flowers and decorated eggs. A special book such as the Quran, Bible,
or poetry is displayed. One essential item is sprouts, which symbolize rebirth.
The Bible speaks much of rebirth and renewal. It reminds us that God’s original plan was for us
to live with him in paradise. He wants us to love him for his goodness and greatness, so he gave
us the gift of choice. Adam chose to disobey God. He was punished and sent from paradise,
because although God is loving and merciful, he is also just.
People long for the return of paradise – a beautiful, perfect place for us.
God wants it too.
But if God judged and punished Adam, he will punish us. God showed us that the wages of
sin is death, not only through the words of the prophets, but by requiring blood sacrifices for sin.
The early prophets Noah and Abraham made animal sacrifices. Abraham nearly sacrificed his
son, but God provided a lamb as a substitute. When Moses brought the law to the Jews, God
required animal sacrifices to pay for their inability to keep the law perfectly. God is perfect!
But animal sacrifices were not the final solution. God’s prophets foretold a new covenant for
all people, with a final sacrifice. Prophet Isaiah told us he would be Mighty God, that he would
be led like a lamb to the slaughter, and would take the sin of us all. John the Baptist (Prophet
Yahia) pointed to Jesus as the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Jesus was crucified and arose on Easter to bring new life for us. When we pray and accept
Jesus’ sacrifice in our place, we have new life! The Bible says, in I Corinthians 5:17,

Old things have passed away; Behold, all things have become new!
Jesus told a seeker it was like being born again. Jesus said,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, except by me. And,
I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies.
Why not pray now and accept the way to eternal life?
For more info: www.christianfrommuslim.com

نوروز

بزرگداشت بهار

اینک ببین که زمستان گذشت؛
باران فرونشست و رفت.
گلها در زمین پدیدار گشت؛
موسم ترانه آمده است .شعر باستانی
بیش از سه هزار سال مردم تحت تأثیر
امپراطوری فارس ،اولین روز از بهار را به عنوان آغاز سال نو با جشن ها و آئین های شاد برگزار کردند .هنوز
میتوانیم هدایائی را که داریوش کبیر در نوروز دریافت میکرد در نقوش برجستۀ سرتاسر دیوارۀ "پلکان همۀ ملل"
در تخت جمشید  2500سال پیش ببینیم .آئین های سلطنتی برای این روز شامل بار عام ،هدایای نقدی و عفو
عمومی بود؛ اما این سنت های اجتماعی و خانوادگی هست که مردم امروز را تحت تأثیر قرار میدهد .دید و بازدید
دوستان و اقوام در طی سیزده روز جشن ادامه پیدا میکند و پذیرائی امری الزامی هست .شیرینی های مخصوص
و آجیل و شربت همیشه برای پذیرائی آماده هست .اعضای خانواده غالبا ً در لحظۀ تحویل سال نو به هم هدیه
میدهند ؛ تابش آفتاب و برگ های سبز کمرنگ احساس تازگی به همراه دارد و خانه تکانی را یادآور میشود .همه
لباس نو میپوشند و ظاهری نو پیدا میکنند .یک سنت مهم و غیر معمول چیدن سفرۀ هفت سین هست که قسمت
اصلی جشن خانوادگی میباشد .اینجا خالقیتی از هفت نماد مورد انتظار به چشم میخورد مثال سبزه ها که نماد زایش
مجدد هست .که با گلها و تخم مرغ های رنگی تزیین میشوند ،و یک کتاب مثل قران یا کتاب مقدس یا دیوان شعر
حافظ در سفره قرار میگیرد .کتاب مقدس بیشتر در مورد تولد دوباره یا تازه شدن صحبت میکند .و به ما یادآوری
میکند که نقشۀ اصلی خدا برای ما زندگی کردن با او در فردوس بوده .او میخواهد ما او را بخاطر نیکوئی و
عظمتش دوست داشته باشیم ،از این رو به ما هدیۀ انتخاب آزاد را داده است .گرچه خدا مهربان و رحیم است،
عادل هم هست .آدم تصمیم گرفت خطا کند ،پس خدا او را داوری کرد و از فردوس بیرون راند .از آن زمان مردم
در اشتیاق بازگشت به فردوس هستند .خدا هم این را میخواهد .اما اگر خدا آدم را داوری و تنبیه کرد ،ما را هم
داوری خواهد کرد .خدا به ما نشان داد که مزد گناه مرگ هست ،نه تنها توسط کالم انبیاء ،بلکه با مطالبۀ خون
قربانیها برای گناه .انبیاء نخست مانند نوح و ابراهیم حیوانات را قربانی میکردند .یکبار زمانی که ابراهیم نزدیک
بود پسرش را قربانی کند خدا بره ای به عنوان جانشین مهیا کرد .وقتی موسی شریعت را برای یهودیان آورد ،خدا
قربانی حیوانات را برای کفارۀ ناتوانی آنها در نگهداشتن کامل شریعت الزم دانست .خدا کامل است!
اما قربانی حیوانات راه حل نهائی نبود .انبیاء خدا یک عهد تازه را برای همۀ مردم با یک قربانی نهائی پیشگوئی
کردند .اشعیای نبی به ما گفته او خدای قادر خواهد بود که مانند یک بره ذبح خواهد شد و گناهان همۀ ما را
برخواهد داشت .یحیی تعمید دهنده( ،یحیی نبی) به عیسی به عنوان برۀ خدا اشاره میکند که گناه جهان را بر
میدارد  .عیسی قربانی شد و در عید قیام برخاست تا حیاتی نو برای ما بیاورد .وقتی ما دعا میکنیم و قربانی عیسی
را به جای ما می پذیریم ،حیات تازه می یابیم!
چیزهای کهنه درگذشت؛ اینک همه چیز نو شده است! کتاب مقدس
عیسی به یک (جوینده) شاگرد گفت که اون مثل تولد دوباره میباشد .او گفت من راه راستی و حیات هستم .هیچکس
جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید .او حیات ابدی را به ما وعده داد :من قیامت و حیات هستم .کسی که به من باور
کند حتی اگربمیرد  ،زنده خواهد ماند .چرا االن دعا نکنیم و راه حیات را نپذیریم؟
برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید
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