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Świąteczny czas
i świąteczne symbole

Izabela Szubert
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oże Narodzenie, to czas narodzenia się naszego Pana – Jezusa
Chrystusa. Czas dzielenia się opłatkiem – symbolem ciała Jezusa Chrystusa,
jako chlebem żywota wiecznego. Czas
wzajemnego szacunku i pojednania między bliskimi i między zwaśnionymi. Czas
na rodzinną kolację wigilijną, złożoną
z dwunastu potraw ku pamięci dwunastu
apostołów. Czas, gdy zielona choinka
pośród mrozów i śniegów jest symbolem
życia. Symbolami są też zawieszone na
niej ozdoby.
Łańcuchy – zapowiadają pojmanie
i zniewolenie Jezusa przed śmiercią na
krzyżu. Bombki świadczą o próżności, bo
są puste w środku. Są też kruche, bo ze
szkła i łatwo je rozbić. Dawniej, a czasem
nawet dziś, na kupienie szklanych, bogato
zdobionych bombek było stać ludzi zamożnych. Dla średnio sytuowanych i biednych stanowiło to nie lada wydatek.
Gwiazdki – są symbolem nieboskłonu,
a szczególnie Gwiazdy Betlejemskiej,
wskazującej drogę mędrcom ze Wschodu
do stajenki w Betlejem. Anioły i włosy
anielskie są zapowiedzią przyjścia na
świat dziecięcia Jezus, o czym we śnie
powiedział Marii anioł. Orzechy włoskie –
symbolizują mądrość. Jabłka – są przypomnieniem grzechu pierwszych ludzi
u zarania dziejów stworzenia świata.
Cukierki – to słodycz i są przeznaczone
przeważnie dla dzieci. Pierniki – świadczą o starości, bo im piernik starszy, tym
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lepszy, to znaczy mądrzejszy, mocniejszy
– korzenny – rozsmakowany w życiu. Taki,
co wiele poznał i przeżył wiele doświadczeń, które go umocniły. Sople – symbol
lodowatości, oziębłości wobec innych ludzi. Serce – symbol miłości. Ptaki – zapowiedź, że po zimie nadejdzie wiosna.
Świece – symbol światłości i życia wiecznego. Biały obrus na stole, świadczy
o czystości. A wolne miejsce przy stole to
miejsce dla Pana Jezusa, czyli dla przybysza. Dla człowieka, gościa w naszych progach, strudzonego długą drogą, tułaczką,
byśmy mogli udzielić mu pomocy i otworzyli na niego swoje serca.
Wszystkim czytelnikom szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia praz pogody
ducha w nadchodzącym Nowym 2013
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