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> االعياد واالجازات الرسمية

عيد العنرصة يف أملانيا
يتذكر املسيحيني بعد خمسني يوم من الفصح ،وعد السيد املسيح بنزول الروح القدس عىل األرض .ألن العنرصة
عيد مهم ج ًدا يف الجذور املسيحية ،يكون هذا اليوم يف أملانيا يوم عطلة ويتم إغالق املحالت التجارية.

عيد العنرصة :الخلفية من الكتاب املقدس

يستند عيد العنرصة عىل ما جاء يف العهد الجديد .حيث كان يف القدس مركز ثقايف
لإلمرباطورية الرومانية ،والتقى العديد من الناس لالحتفال بالعيد .واجتمع تالميذ
السيد املسيح يف بيت ،وهناك حدث شيئًا غري ًبا وعجي ًبا:
وب رِي ٍح َع ِاص َف ٍة َو َمألَ ك َُّل الْ َب ْي ِت َح ْيثُ
الس اَم ِء َص ْوتٌ كَماَ  ِم ْن ُه ُب ِ
„ َو َصا َر بَ ْغتَ ًة ِم َن َّ
كَانُوا َجالِ ِس َنيَ ،وظَ َه َرتْ لَ ُه ْم أَل ِْس َن ٌة ُم ْنق َِس َم ٌة كَأَنَّ َها ِم ْن نَا ٍر َو ْاستَ َق َّرتْ َعلىَ ك ُِّل َواح ٍدِ
ِم ْن ُهم َوا ْمتَألَ الْ َج ِمي ُع ِم َن ال ُّرو ِح الْ ُق ُد ِسَ ،وابْتَ َدأُوا يَتَ َكلَّ ُمو َن ِبأَل ِْس َن ٍة أُ ْخ َرى كَماَ أَ ْعطَا ُه ُم
وح أَ ْن يَ ْن ِطقُوا( “.اعامل الرسل )٤-٢:٢
ال ُّر ُ

“Jean II Restout: „Pfingsten

الكثري من الناس الذين جاءوا إىل أورشليم ُدهشوا ورصخوا قائلني:
الص ْوتُ  ،ا ْجتَ َم َع الْ ُج ْم ُهو ُر َوتَحَيرَّ ُوا ،ألَ َّن ك َُّل َو ِ
اح ٍد كَا َن يَ ْس َم ُع ُه ْم يَتَ َكلَّ ُمو َن ِبلُ َغ ِتهِ
اَّ صا َر هذَا َّ
„فَلَم َ
ِت الْ َج ِمي ُع َوت َ َع َّج ُبوا قَائِلِ َني بَ ْعضُ ُه ْم لِ َب ْع ٍض« :أَتُ َرى لَ ْي َس َج ِمي ُع ه ُؤالَ ِء الْ ُمتَ َكلِّ ِم َني َجلِيلِ ِّي َني؟“
فَ ُبه َ
(اعامل الرسل )٨-٢:٦

يف يوم العنرصة بدأت رسالة السيد املسيح تنترش يف العامل

حل عليهم. ،وهذه املجموعة الخائفة الصغرية من تالميذ املسيح
يف عيد العنرصة نالوا املسيحيني الروح القدس وقد ّ
حب
تحدثت فجأة بلغات مختلفة عن أفعال الله العظيمة .ومن تلك اللحظة كل الناس بدأت تسمع وتتعلم عن ّ
الله العظيم .وبرسعة انترش هذا الخرب السار و الكثري من الناس نسيت حياتها القدمية واردوا التخلص من ذنوبهم
عند الله .ارادوا البدء بحياة جديدة .واصبحوا يأتوا بانتظام سويًا ملعرفة املزيد عن السيد املسيح .واحتفلوا بعدها
و كانهم عائلة واحدة كبرية .كان عيد العنرصة والدة املجتمع املسيحي اوالكنيسة يف جميع أنحاء العامل .وكان هذا
من البداية مع ناس من مختلف الجنسيات والبالد.

عيد العنرصة اليوم

منذ القرن الثالث يحتفل الناس بعيد العنرصة وهو يأيت دامئًا يف اليوم الخمسني بعد
الفصح .يف أملانيا ،عيد العنرصة هو عطلة „مزدوجة“ اي يتم االحتفال بها يومني،
هناك احد العنرصة وثاين يوم العنرصة وهو االثنني .يف هذه األيام تقام يف كثري
من األحيان الصالة يف الهواء الطلق .ويلتقوا الناس بالطبيعة الن الصيف يكون قد
اقرتب ايضً ا.

خالفا لعيد امليالد وعيد الفصح فأن العنرصة تفتقر التحضريات الكبرية وغالبا ما
تذهب الناس للميش واحيانًا يشعلون مواقد النريان الصغرية ويجلسون احتفالاً 
بالعنرصة .يف القرى يأخذون املاشية اىل املراعي واملروج وغالبا ما يكون هناك بني املوايش مبا يسمى بثور العنرصة
ويكون غال ًبا ملونًا وهو بقود املاشية .بعض التحضريات القدمية مل تعد موجودة أو اذا صح القول نادرة يف الوقت
الحارض.
كام ان العيد هو عيد االحتفال بالروح القدس هو أيضا احتفال باألمل والفرح وكالهام ميكننا اليوم االستفادة منهم
يف حياتنا الحارضة اليوم.
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