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Різдво в Німеччині
Святкування Різдва глибоко вкорінене в німецькому
суспільстві. Для багатьох людей це найважливіша пора
року, наповнена традиціями та культурною історією.
Починаючи з осені, в магазинах продають спеціальну
випічку, як-от пряники, печиво та «stollen», готуючись до
різдвяного сезону. У багатьох містах організовують різдвяні
ярмарки. Створити святковий настрій в оселях
допомагають вогні, особливі фігурки, ялинки. Друзі та
колеги збираються разом на різдвяні вечірки на роботі та у своїх клубах, а також
приватно.

Подарунки та чудовий настрій
Різдво нагадує нам, що Бог досягнув людства в особі Ісуса абсолютно унікальним
способом. Різдво святкує народження Ісуса, найбільшого Божого дару для світу.
Саме тому християни обмінюються подарунками один з одним на Різдво. На жаль,
для багатьох у Німеччині обмін подарунками став важливішим, ніж святкування
народження Ісуса. Під час Адвенту, так називають тиждень перед Різдвом, люди
можуть захопитися шопінгом. Вони шукають ідеальний подарунок, намагаючись
створити ідеальну атмосферу для ідеального свята. Багато німців сприймають
Різдво як щорічне свято любові, сім’ї та миру у світі, іноді забуваючи про його
християнське коріння.

Церковні служіння та Різдвяна історія
Напередодні Різдва, 24 грудня, богослужіння в церкві дуже
відвідувані. Навіть багато які, можливо, не мають глибокої
особистої віри в Бога, традиційно ходять до церкви на
Святвечір. Церковне богослужіння відкриті для всіх, і кожен
може прийти. Запрошуються також гості з інших культур і
релігій. Під час багатьох богослужінь у Святвечір діти
розігрують історію народження Ісуса в короткій театральній
сценці, яка називається «П’єса Різдва»:

Батькам Ісуса довелося їхати далеко від свого дому, щоб взяти участь у переписі
населення. У Віфлеємі Йосип і Марія знайшли лише комору для проживання, тож
Ісус народився за найскромніших обставин. Прості пастухи першими почули про
народження Спасителя від ангелів Божих. Пізніше зірка привела групу мудреців до
місця, де перебував Ісус — син Марії. Фігури людей і тварин, які ви можете побачити
в церквах і деяких будинках, також відображають цю історію. Вони називаються
вертепами.
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> Святкування та державні свята
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Особливий сезон
Різдвяні богослужіння характеризуються особливою
святковою атмосферою, через музику, літургійні тексти та
освітлення. Варто сходити на одну з цих служб у Святвечір,
щоб просто відчути дух Різдва. Однак не дивуйтеся чи
ображайтеся, якщо люди швидко залишать службу без
звичного спілкування після закінчення служби. Вони, як це
прийнято, їдуть додому святкувати з родиною.

Під час різдвяних свят, 25 і 26 грудня, Німеччина сповільнюється. Майже всі
магазини закриті, і люди заходять у коло родини. Різдво зазвичай святкується лише
з найближчими членами сім'ї; дорослі діти відвідують їх батьки та родичі. Тому не
ввічливо і не незвичайно, що на таке сімейне посиденьку не запрошують друзів і
знайомих. Святкування Різдва тільки в колі рідних – це давня традиція.

Інше свято, Новий рік, відзначається незабаром після Різдва 31 грудня, часто з
гучними феєрверками. Насправді це не має нічого спільного з Різдвом, а скоріше
знаменує перехід у наступний календарний рік.
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