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> مناسبتها و روزهای تعطیل

جشن های خانوادگی :مهامنی مناسبت های شخصی
زادروز

در آملان سالروز تولد روز بسیار مهمی است که فرد در آن روز از سوی دوستان
و آشنایان از طریق نامه ،ایمیل ،تلفن و یا شخصن و حضوری پیام های تربیک و
شادباش و آرزوی خوشبختی دریافت می کند .معموال در این روز جشن تولدی به
همراه دوستان و خانواده برپا شده و به فرد هدایایی داده می شود که این نشانه ی
قدردانی اطرافیان است .این موضوع در آملان ریشه در مسیحیت دارد :هر انسانی
برای خداوند ارزشمند ،متفاوت و منحرصبفرد است.
در هر حال ،آیا شام سالروز تولدتان را هر ساله جشن می گیرید یا اینکه تا کنون همچین مراسمی نداشته اید:
شام باید بدانید که به مثابه ی انسان ،بسیار ارزنده هستید و ارزشمند نزد خداوند ،چراکه او عاشق شامست و
بابت وجود شام خوشحال است .ضمنن روز تولد افراد غالبا و کامال بدون توجه به سن آنها „کودک روز تولد“
( )Geburtstagskindنامیده می شود.

جشن تول

مرسوم است زمانیکه کسی برای مهامنی تولد دعوت می شود برای صاحب جشن
تولد یک هدیه ی کوچک همراه خود بربد .غالبا در این جشن کیک تولد یا سایر
خوراکی های خوشمزه رسو شده و یا حتی گاهی شام داده می شود .بسیار
غیرمعمول و مرسوم است که شخصی بدون دعوتنامه و رسزده به یک جشن
تولد برود ،چراکه بی تردید فرد برای حضور در جشن تولد ،به شکل شخصی و از
طریق نامه یا ایمیل دعوت می شود .زمانیکه مثلن به دلیل نداشنت وقت رشکت در مهامنی امکانپذیر نیست،
مودبانه تر آن است که فرد دعوت شده ضمن تشکر بابت دعوتنامه عدم حضور خود را اعالم کند.
در روز تولد فرد ،مدعوین به وی تربیک گفته و بعالوه با او دست می دهند و چنانچه با هم خیلی صمیمی و آشنا
باشند می توانند او را در آغوش بگیرند .غالبا افراد می گویند„ :تولدت مبارک“ –  – Alles Gute zum Geburtstagیا
اینکه „از صمیم قلبت تربیک می گویم“ –  .– Herzlichen Glückwunschشام می توانید آرزوهای خوب دیگری
نیز بیان کنید ،برای منونه „خداوند به شام برکت بدهد“ و یا آرزوی موفقیت و سالمت .فردی که روز تولدش است
غالبا برای همکاران یا برای همکالسی هایش کلوچه ،کیک و یا شیرینی می برد .چنانچه فردی به زودی سالروز تولد
خودش فرا می رسد ،بهرت است از بهرتین همکارش که با وی خیلی صمیمی است یا برای منونه از معلمش در کالس
بپرسد آیا در این جمع و در این محیط این کار مرسوم و امکانپذیر هست یا خیر.
گاهی جشنی با ابعاد بزرگرت برپا می شود ،برای مثال جشن تولدهای  50یا  60سالگی غالبا اینچنین هستند .در
تولد  18سالگی در واقع رسیدن به سن قانونی جشن گرفته می شود ،سنی که با حقوق و وظائف متفاوت و
جدیدی همراه است .برای منونه فرد  18ساله می تواند برای اخذ گواهینامه ی رانندگی اقدام کند بدون آنکه
در زمان مترین و برای راندن ماشین نیاز به همراه داشته باشد ،به صورت مستقل عقد قرارداد مناید یا اینکه در
انتخابات سیاسی رشکت کند .همزمان و در حالت طبیعی فردی که به سن  18سالگی رسیده است به طور کامل
مسوولیت کیفری اعاملش را بر عهده خواهد داشت.

جشن تولد کودکان

در جشن تولد کودکان عمومن بین  5تا  10دوست همسن دعوت می شوند .به شیوه ی مرسوم والدین کودکی
که روز تولدش است برای روز مهامنی بازی یا برنامه هایی تدارک می بینند ،برای مثال بازی در جستجوی گنج
یا مثلن درست کردن کاردستی .همچنین در جشن تولد کودکان غالبا با همدیگر غذایی می خورند و بچه های
دعوت شده هدیه ای برای صاحب مهامنی به همراه می آورند.
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جشن عروسی

جشن عروسی در آملان مهمرتین مراسم خانوادگی محسوب می گردد .در واقع
روز عروسی زیباترین روز زندگی هر فردی نامیده می شود .از تقریبا  150سال
پیش هر ازدواج و نکاحی در حضور یک مناینده ی رسمی دولت انعقاد گشته و
رسمیت می یابد .پیشرت اما افراد منحرصن در کلیساها به عقد همدیگر در می
آمدند .از آنجایی که بسیاری از افراد حارض نبودند به قانون جدید تن بدهند ،تا
به امروز غالبا برای مراسم عروسی دو جشن و در دو روز متوالی برگزار می شود.
مراسم ازدواج رسمی یا بهرت است بگوییم دولتی ،در اداره ی ثبت احوال و غالبا با حضور تعداد بسیار محدودی
از اعضای نزدیک خانواده و شاهدین ازدواج برگزار می گردد.
اما ازدواج کلیسایی یک مراسم عبادت گروهی و دسته جمعی شاد است .عروس و داماد در پیشگاه خداوند،
کشیش و مهامنانشان پیامن ازدواج را منعقد می کنند .آنها لطف الهی را دریافت کرده و حلقه های ازدواج را
رد و بدل می کنند ،حلقه هایی که در آملان همه ی زوج های متاهل به نشانه ی پیامن زناشویی در انگشت
حلقه ی(انگشت چهارم) دست راست می کنند.
پس از مراسم ازدواج در محوطه ی مقابل کلیسا حارضین عمومن „شامپاین“ می
نوشند و مهامنان به زوجین تربیک می گویند .در ادامه جشن عروسی در یک
سالن و یا یک رستوران آغاز می گردد .بسته به سنن منطقه رسو و ارائه ی انواع
غذاهای خوب ،موزیک سنتی و رقص بخشی از مراسم را تشکیل می دهد و یا
حتی ممکن است برخی از مهامنان به نشانه ی قدردانی از زوجین برنامه ها و
کارهای خنده دار و شاد اجرا منایند.
به دالیل مالی و یا کمبود فضا ،کامال طبیعی و رایج است که زوجین نسبت به
مراسم  کلیسا و نوشیدن شامپاین تعداد افراد کمرتی را جهت رشکت در جشن
پایانی دعوت منایند .مراسم پایاینی عمومن با مشارکت جمع کوچکرتی از دوستان و آشنایان بسیار نزدیک برگزار
می گردد .به طور معمول جشن عروسی با حضور تقریبی  50تا  150مهامن برپا می شود .همچنین مرسوم است
که همسایه ها و دوستان هدایایی غالنب شامل کارت های تربیک و اسکناس بهمراه خود می آورند.
بسته به منطقه نیز سنن و رسوم متفاوتی وجود دارد .برای مثال در برخی مناطق زوجین چندین کبوتر را آزاد
کرده تا پرواز منایند و یا در نقاط دیگر ممکن است زوجین با همدیگر یک قطعه چوب را اره کنند .گاهی برنامه
های بامزه اجرا می شود برای منونه منزل را پر از بادکنک می کنند .به عنوان مهامن عروسی مرسوم است برای
زوجین هدیه ای آورده شود .برخی افراد حتی روی دعوتنامه قید می کنند که چه نوع هدیه ای را دوست
دارند .برخی زوجین طلب پول می کنند ،برای مثال جهت خرید نخستین خانه ،یک خودرو و یا برای مسافرت
ماه عسل .طبیعنت پس از پایان مراسم عروسی ،زوجین و حداقل برای یک هفته و یا حتی بیشرت به مسافرت می
روند که این سفر ،مسافرت عروسی یا „ماه عسل“ نامیده می شود.
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غسل تعمید

غسل تعمید از فرامین انجیل و کتاب مقدس است ،حتی عیسی خود نیز تعمید یافت .غسل تعمید مناد مرگ
انسان های جدامانده از خدا و گناهکار و البته رستاخیز هامن انسان با عیسای مسیح است (کتاب مقدس،
نامه ی پولوس به رومیان ،باب  ،6آیه ی  ،)8همچنین غسل تعمید اقرار آشکار و علنی فرد تعمید یافته است،
آنچنان که وی خواهان زندگی با خداوند است .در مورد باورهای مسیحیان  شام می توانید در وبسایت
 Deutschland‑Begleiter.deمطالب بیشرتی بیابید.
بطور سنتی والدین بیشامری نوزادان خود را تعمید می دهند ،تا حامیت و مراقبت خداوند شامل حالشان شود.
این رخداد معموال هنگامیکه کودک تقریبا  6ماهه است به عنوان یک جشن خانوادگی و با حضور دوستان
برگزار می شود .در یک مراسم نیایش جمعی مقدار بسیار اندکی آب بر روی رس کودک ریخته می شود .این کار
یادآور غوطه ور شدن است ،هامنگونه که در انجیل آمده است .والدین تعمیدی بر این غسل گواهی داده و
متعهد می شوند که کودک را در مسیر تقویت و استحکام ارتباطش با خداوند همراهی و مشایعت منایند.
در بسیاری از کلیساهای آزاد و برخی انجمن های کلیسایی نوزادان بدوا متربک
می شوند .بعدا زمانیکه فرد به این توانایی دست پیدا می کند که آگاهانه در
مورد زندگی خویش به عنوان یک مسیحی تصمیم گیری مناید ،آنهنگام تعمید می
یابد .به طور طبیعی برای یک چنین „غسل همراه با ایامن“ ی فرد تعمید گیرنده
در یک حوض ِ
بزرگ تعمید و یا حتی گاهی در یک دریاچه غوطه ور می شود.
غالبا پس از این مراسم جشنی با غذاهای فراوان و خوشمزه برگزار می گردد.
مرسوم است مدعوین هدایایی به همراه بیاورند.
زمانیکه فردی به عنوان کودک تعمید می گیرد ،بعدها و در بزرگسالی می تواند در کلیساهای پروتستان و
کاتولیک بار دیگر اما آگاهانه در مورد زندگی همراه با خدا تصمیم گیری مناید .این رخداد در „“Konfirmation
و یا „ “Firmungاتفاق می افتد .هر دو مناسبت از سوی خانواده ها در طی مراسمی بزرگ جشن گرفته می
شوند.
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