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> مناسبتها و روزهای تعطیل

کریسمس
کریسمس برای آملانیها خیلیمهم است ،حتی برای خیلیها مهمترین زمان در
کل سال است .بر همین اساس انتظارات و توقعات از این جشن خیلیباالست.
در مورد جشن کریسمس ،رسم و رسومات خیلیزیادی موجود میباشد .به عنوان
منونه در فصل پاییز ،در ایّام کریسمس ،بیسکویتهای مخصوصی از جمله کیک
زنجبیلی ،بیسکویتهای طرح دار و کیک میوه خشک ،در خیلیاز مغازهها به
فروش میرسند .در خیلیاز نقاط ،بازارهای کریسمسی برپاست.
خیلیاز خانهها به طور چشمگیری چراغانی میشوند و درخت کریسمس در
آنها تزئین میگردد .مردم در مکانهای عمومی ،با همکاران و دوستان خود برای
شادی در جشن کریسمس جمع میشوند.
کریسمس در رسوم مسیحییادآور این است که ،خداوند در شخص عیسی مسیح ،به طور منحرص بفردی به
انسان رو کرده است .در کریسمس ،مسیحیان تولد عیسی مسیح را جشن میگیرند ،زمانیکه محاسبه ابتدای
تقویمامن نیز از آن رشوع شده است  .

هدایا و فضایی مطلوب

عیسی برای مسیحیان بزرگرتین هدیه خدا به دنیا است .به همین سبب ،هدیه ،جزئی مهم از جشن کریسمس
است .برای افرادی که ریشههای مسیحی کریسمس برایشان مهم نیست یا از آنها مطلع نیستند ،کریسمس،
جشن محبت ،خانواده و صلح و آشتی است .حتی در این نوع نگرش نیز ریشههای مسیحیت آشکار است :در
عیسی ،خدا مهبتش و آرامش خود را به ما عطا میکند.

مراسم کلیسایی و پیشینه کریسمس

در شب کریسمس ،شب  ۲۴دسامرب ،خیلیاز مردم در مراسم کلیساها رشکت
میکنند .همچنین خیلیاز کسانیکه ایامن شخصیراسخی ندارند ،برای مراسم
کریسمس به طور سنتیبه کلیساها میروند.
این مراسم کلیسایی برای عموم باز هستند و هر کسیمیتواند در آن رشکت کند
– همچنین کسانیکه از فرهنگها و ادیان دیگر هستند به این جشنها در کلیسا
دعوت هستند .در خیلیاز مراسم کلیسایی در شب کریسمس ،کودکان داستان
کریسمس یا تولد عیسی مسیح را به منایش در میآورند.
پدر و مادر عیسی مسیح میبایست برای رشکت در یک رسشامری ،راهیسفری طوالنی میشدند و در مقصد،
تنها در آغلی برای آنها جایی باقیمانده بود .در آنجا بود که عیسی مسیح در محیطیبسیار ابتدایی به دنیا آمد.
چوپانان اولین کسانیبودند که توسط پیام فرشته خدا ،درباره تولد نجات دهنده مطلع شدند .پس از آن ،یک
ستاره ،گروهی از مردان ستاره شناس را از مرشق زمین ،به جائی که عیسی – پرس مریم – آنجا بود ،راهنامیی کرد.
این داستان ،همچنین در مجسمههاییکه به مجسمههای آخور کریسمس معروف هستند ،به تصویر کشیده
میشود .این مجسمهها در خیلیاز کلیساها و حتی خانهها در این ایّام پیدا میشوند .مراسم کلیسایی در
کریسمس اغلب به واسطه رسودهای ویژه ،متون و نورپردازیهای زیبا ،مملو از محیطیخاص از جشن و شادی
است.
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وقت مميز وخاص

ارزش این را دارد که برای دریافت احساس ایّام کریسمس ،در این مراسم ویژه
رشکت کرد .پس از پایان مراسم کلیسا ،مردم اغلب خیلیرسیع به خانههایشان
باز میگردند ،تا بتوانند در کنار خانواده خویش جشن بگیرند .اینکه افراد رسیعا
بدون گفتگو با هم ،به خانه باز میگردند ،امری مرسوم است و بیادبیمحسوب
منیشود.
در خانهها هدایا قرار دارند ،هدایایی که نزد خیلیاز افراد ارزش باالیی دارند:
چند هفته مانده به کریسمس – در ایامی که به ادونت معروف است – خیلیاز مردم درگیر بازار پر تب و
تاب خرید میشوند .در این ایّام خیلیاز مردم ،احساساتی تر از معمول هستند .مسلام این معنی و مقصود
اصلیکریسمس نیست ،ولیخوب است که آن را درک کنیم.
در روزهای کریسمس ،یا به عبارتی ۲۵ ،و  ۲۶دسامرب ،آملان خیلیساکت و آرام میشود .تقریبا متام فروشگاهها
تعطیل هستند ،و مردم خود را نزد خانوادههایشان میرسانند .کریسمس معموال به همراه بستگان خیلینزدیک
جشن گرفته میشود – گاهیفرد به دیدار پدر و مادر خود ،و یا اولیای همرسش میرود.
درنتیجه دعوت نشدن به همچنین جشنهای فامیلی ،نه دور از ادب است و نه عجیب .جشن در خانوادههای
کوچک تر خیلیبستگی به فرهنگ آن محیط دارد.کریسمس جشنی مسیحیاست که در جامعه ما ریشههای
عمیقی دارد.
کریسمس را نباید با جشن تحویل سال نو که  ۳۱دسامرب ،چند روزی پس از کریسمس است ،اشتباه گرفت؛ شبی
که وارد سال نو میشویم و با آتشبازی و هیاهو آن را جشن میگیریم.
برایتان آرزو میکنیم که شام در این ایّام ،با معنیواقعیکریسمس آشنا شوید و شاید هم با ما به شادی
بپردازید .برایتان آرزوی کریسمسی شاد و با برکت میکنیم.
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