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Трійця в Німеччині
Через п’ятдесят днів після Пасхальної неділі, яка називається «Pentecost», християни
пам’ятають день, коли Святий Дух зійшов на землю, як обіцяв Ісус. Так як, Трійця є
невід’ємною християнською традицією в Німеччини, наступний понеділок також є
державним святом, тобто вихідних, всі магазини закриті.

Біблійна підґрунтя
Свято Трійці походить від події, записаної в Новому Завіті. У Єрусалимі, культурному
центрі Римської імперії, багато людей зібралися разом, щоб відсвяткувати свято.
Друзі Ісуса були в будинку, коли сталося щось дивне і дивовижне. Біблія повідомляє
про це так:

«Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань
лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли.
Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на
кожному з них. І всі вони сповнилися Духом Святим, та
почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку
здатність.» (Дії 2:2-4).

Багато людей, які прийшли до Єрусалиму, були надзвичайно здивовані й кричали:
«Чи всі ці люди, які розмовляють, не галилеяни? Як же могло таке статися, що тепер
кожен із нас чує від них свою рідну мову ?» (Дії 2:6-8)

Після Трійці добра новина про Ісуса поширилася по всьому світу
Саме на Трійцю християни вперше отримали Святого Духа. Це насправді означало
таке: Бог тепер жив у них. Невелика перелякана група, яка була учнями Ісуса, тепер
розмовляла різними мовами про великі вчинки Бога. Відтоді кожен у світі мав чути
про велику любов Бога до них. Гарна новина швидко поширювалася. Багато людей
відвернулися від свого старого способу життя. З Богом вони могли відпустити свою
провину. Тепер вони хотіли почати жити по-новому. Вони регулярно зустрічалися,
щоб дізнатися більше про Ісуса. Знаходились у спілкуванні і були схожі на одну
велику родину. Іншими словами, Трійця — це ніби «день народження» всесвітньої
християнської спільноти або Церкви. І з самого початку церква складалась із різних
національностей.

Jean II Restout:„Pfingsten“

> Святкування та державні свята
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Трійця сьогодні
Трійця святкується в християнській церкві з третього століття, завжди 50-й день
після Великодня. Грецьке слово, що означає 50, — П’ятидесятниця (в Україні –
Трійця), звідки й походить англійська назва фестивалю. В Німеччині Трійця — це
дводенне свято — Велика неділя та Великий понеділок, як кажуть у Британії. У ці два
дні церкви проводять богослужіння під відкритим небом. Люди збираються
святкувати на природі, адже літо вже на порозі.

На відміну від Різдва чи Великодня, на П’ятидесятницю
(Трійцю) існує лише кілька традицій. Церкви часто
прикрашають молодими березовими гілочками і люди
люблять гуляти. У деяких частинах Німеччини запалюють
велике багаття. У сільській місцевості на П'ятидесятниця
(Трійця) вперше після довгої зими виводили худобу на поле.
Часто був спеціально прикрашений“Pentecost ox”, що
провадив стадо худоби на пагорби. Деякі з цих традицій
вже вимерли або стали рідкісними.

Проте, як свято Святого Духа, П’ятидесятниця (Трійця) все ще залишається святом
надії та радості, і ми потребуємо того й іншого у нашому житті й сьогодні!
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