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> االعياد واالجازات الرسمية

االحتفاالت العائلية :االحتفال باملناسبات الخاصة

ايام امليالد

عيد امليالد يف املانيا هو يوم مهم ومميز ،حيث تتم فيه املعايدة ونقديم التهاين
والربكات بكل الوسائل املتاحة مثل األمييل والتلفون او املوبايل او حتى بشكل
شخيص .يف أغلب األحيان يكون هناك احتفال وتقديم هدايا باملشاركة من العائلة
واالصحاب .وهذا يدل عىل تقدير الشخص .باألصل يعود هذا للجذور املسيحية يف
املانيا ،حيث أ ّن كل انسان هو ذات قيمة عند الله ومميز وفريد.
ليس من املهم ان كنتم تحتفلون بأعياد ميالدكم كل سنة او حتى مل تحتفلوا قط يف
هذه املناسبة فأنت بالرغم من هذا مميز وفريد بعيون الله ،فأن الله يحبك ويفرح
بك ألنك موجود .أن الشخص الذي يحتفل بعيده أو ولد يف يوم معني يسمى يف
هذا اليوم „طفل امليالد“ بغض النظر عن عمره وان كان بالغ فيسمونه يف هذا اليوم ب املانيا طفل امليالد.

أعياد امليالد

اذا كان الشخص مدعو اىل حفل عيد ميالد فأنه من املتعارف ان يهدي الشخص طفل عيد امليالد هدية .أغلب
االحيان يتواجد الكيك او الكعك وانواع مختلفة من الحلوايات وحتى من املمكن ان يكون هنالك عشاء .لكن
الذهاب اىل عيد ميالد بدون دعوة وبشكل عفوي فانه أمر غريب بعض الشئ .النه يف العادة يتم دعوتك اىل العيد
بشكل شخيص او عن طريق رسالة وتكون فيها الدعوم شخصية وموجهة لشخص معني .واذا مل يكن لديك الوقت
أو مل يناسبك توقيت الحفل فمن االحرتام والواجب ان تتشكر من اجل الدعوة واالعتذار عىل عدم القدرة للقدوم
اىل الحفلة.
الشخص الذس يحتفل بعيد ميالده نقوم بتهنئته عن طريق املصافحة يف اليد .واما
اذا معرفتنا بهذا الشخص جيدة ج ًدا فمن املمكن ان نعانق هذا الشخص وتهنئته
مبناسبة عيد ميالده .بشكل عام نقول كل الخري مبناسبة عيد ميالدك أو تهانينا الحا ّرة
مبناسبة عيدك .وباألمكان ان نقول ايضً ا ليباركك الرب وبالصحة والسعادة.

احيانًا يكون هناك اعياد مميزة اكرث كمثل االحتفال بعيد الخمسني او الستني
للشخص .كام انه من املميز االحتفال بعيد الثامنة عرشة حيث يصبح الشخص يف
السن القانوين او املتعارف بالرشد ،ففي هذا العمر تتغري قوانني معينة وامتيازات
بالنسبة للشباب الذين يصبحون يف هذا السن .عىل سبيل املثال رخصة القيادة أو دفرت قيادة السرية وبدون
مرافق يحق لألنسان الذي اصبح  ١٨فام فوق أن ينتخب ويصبح له مسؤوليات خاصه به .ويف الوقت نفسه يصبح
الشخص مسؤول عن اعامله بحيث اذا ارتكب خطا ما يعاقبه القانون عليه بشكل مبارش.

أعياد ميالد األطفال

يف أعياد االطفال ،يدعو األطفال عادة بني  ٥حتى  ١٠أطفال من أصدقائهم .ومن مسؤولية االهل تحضري برنامج
االحتفال كااللعاب والفعاليات التي سيقوم بها االطفال ومن هذه الفعاليات مثلاً لعبة الكنز \ البحث عن الكنز
او الرسم والتلوين والرتكيب والخ .ويف أغلب االحيان يتواجد أكل يف حفالت االطفال واالصدقاء املدعوين يحرضون
الهدايا معهم.
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حفالت الزواج

الزواج يف املانيا يعترب من اهم املناسبات العائلية .ويقال ان يوم الزواج هو احد
اجمل االيام يف حياة االنسان او الشخص .منذ حوايل  ١٥٠سنة يتم عقد الزواج من
قبل انسان متوج \ معني من الدولة وهذا ليك يتم الحفاظ عىل حقوق الزوجني.
ولكن قبل هذا كان يتم الزواج فقط عن طريق الكنيسة ،وألن ما زال هناك
اشخاص ال يريدو التخيل عن زواج الكنيسة فيقومون باالحتفال غال ًبا يف يومني
مختلفني حيث يتم عقد الزواج املدين ويف االخر العقد الديني.

غال ًبا يتم االحتفال بالزواج املدين بشكل ُمصغّر ،حيث تأيت فقط العائلة الصغرية اي
املقربني ج ًدا والشاهدين عىل الزواج.
الزواج الكنيس او الديني هو ق ّداس احتفايل .فاملقبلني عىل هذا الزواج يتقدمون امام الله وامام القسيس او
الكاهن والضيوف ويعلنون رباطهم املقدس اي الزواج.
ويتباركون من الرب ويتبادلون الخواتم التي هي داللة عىل الزواج يف املانيا ويف اغلب االحيان يتم وضعه باليد
اليمنى عىل حسب العادات املتعارفة بها هنا عىل عكس دول أخرى.
وبعد الزفاف تقدم الكنيسة غال ًبا مرشوب الشمبانيا واملدعوين يقوموا بتهنئة
الزوجان .وبعد انتهاء طقس الزفاف الكنيس يتم االحتفال غال ًبا يف صالة احتفاالت
او كام يسميها البعض قاعة االحتفاالت او يف مطعم .يكون هنالك اكل لذيذ وج َيد
ويكون يف موسيقى تقليدية ورقص ايضً ا واحيانَا يقوموا املدعوون بتقديم فقرات
مضحكة وخفيفة الظل تعب ًريا عن حبهم وتقديرهم للعرسان.
ألسباب معينة مثل الوضع االقتصادي او عدم وجود مكان يتسع الكثري من
االشخاص ،يدعو العرسان اغلب املدعوين اىل الكنيسة واملرشوب بعد الزفاف
ولكن البعض وليس الكل اىل االحتفال بعد الكنيسة .ففي االحتفال ال يتواجد كل
االشخاص اال ما بني ال  ٥٠وال  ١٥٠شخص من املقربني واالصدقاء والجريان ويحرضون معهم الهدايا ويف االغلب
تكون الهدايا عبارة عن بطاقة تهنئة ونقود داخل هذه البطاقة.
عىل حسب املقاطعات يف املانيا هناك عادات او طقوس مألوفة كمثل اطالق الحامم من قبل العرسان اىل السامء
او تقطيع قطعة من الخشب سويًا .بعض االحيان هنالك اشخاص يقومون بالطرائف كتعبئة البيت بالبالونات.
والشخص املدعو عليه احضار الهدية كام هو متعارف يف املانيا وبعض االحيان يقومون العرسان بأخبار املدعووين
ببطاقة دعوة الزفاف ما هي الهدايا التي يتمنوا ان يتلقوها .والبعض يتمنى ان يتقبل النقود من املهنئني من اجل
املساعدة يف الحياة الجديدة كمثل السكن والسيارة ومن اجل شهر العسل ايضً ا .ألنه من املعرف ان العرسان
يقومون بعد الزواج برحلة ما عىل االقل اسبوع وغال ًبا وقت اطول .وهذه الرحلة تسمى بشهر العسل.
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ال ُع اّمد \ املعمودية

املعمودية تأيت من الكتاب املقدس \ االنجيل ،حيث أ ّن املسيح قد تعمد ايضً ا .العامد هو الرمز لوالدة االنسان
املنفصل عن الله والخاطئ وداللة عىل قيامته مع السيد املسيح (االنجيل ،رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية
الرب .ليك تتعرف عن االميان املسيحي
اصحاح  ٦اية  )٨وهو اعالن عن ان الشخص املتعمد انه يريد أن يحيا مع ّ
أكرث فعليك ان تتصفح صفحة ال .Deutschland-Begleiter.de
من العادات والتقاليد ان يتم تعميد االطفال وهم يف س ّن صغري ليك يكونوا يف حامية الله .وهذا يتم بالعادة
حني يصبح الطفل يف عمر الستة شهور .ويتم االحتفال مع العائلة واالصدقاء .خالل القداس االلهي يتم وضع
بعض املاء عىل رأس الطفل ،وهذا يذكر باملعمودية املكتوبة يف الكتاب املقدس .واألشابني يقومون بالقسم انهم
سريافقون هذا الطفل بطريقه يف الحياة والحياة املسيحية بشكل خاص ليك يق ّووا عالقته بالله.
يف كثري من الكنائس االنجيلية او املعمدانية يتم فقط مباركة الطفل وبعدها حني
يصبح االنسان راشد وقادر عىل اتخاذ القرار بالنسبة للمعمودية يتم تعميده .يف
معمودية كهذه يتم تغطيس االنسان الراشد يف حوض من املاء وبعض االحيان
يتم العامد يف البحرية .وبعدها يكون هنالك احتفال عادة ويكون يف هنالك وجبة
طعام ومن املمكن احضار هدية صغرية ايضً ا.
اذا احد االشخاص تعمد وهو صغري فهنالك االمكانية يف الكنائس الربوتستانية
او الكاثوليكية ان يتخذ القرار الحقًا واالعالن عن هذا القرار والعيش يف حياة
مسيحية .ويف الحالتني يتم االحتفال بهذا من قبل العائلة بشكل كبري.
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