Advent – a várakozás időszaka
A gimnáziumi intézményegységben is - az advent kezdetével - meggyújtottuk iskolánk adventi koszorúján az első gyertyát.
Az advent a mai ember életében a szó szoros értelemben vett várakozás időszaka lehet. Rohanó
napjainkban legalább vasárnaponként álljunk meg, elmélkedjünk egy kicsit, miközben meggyújtjuk az adventi gyertyát. Az advent a legalkalmasabb időszak arra, hogy kicsit önmagunk és egymás
felé fordulva készüljünk egyik legnagyobb keresztény ünnepünkre, a KARÁCSONYRA.
Az advent eredete, a szó jelentése
Advent eredete a 4. századra nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év első napja mindig november 27.
és december 3. közé esik.
Az advent szó a keresztény kultúrkörben eljövetelt jelent, a karácsonyt megelőző 4. vasárnaptól
karácsonyig (december 25.) tart. Régebben kisböjtnek is nevezték ezt az időszakot.
Mit jelent ma számunkra az advent, az adventi koszorú
Ma már nem csak a nagyon
vallásos emberek tartják ezt
a
keresztény
szokást.
Adventhez kapcsolódik az
amely mára már szintén nem
adventi koszorú készítése,
csak
a
hagyományos
színekben jelenik meg.
Adventi koszorút a XIXXX. század óta szokás
készíteni. Ősét egy német
evangélikus lelkész alkotta
meg
1839-ben.
Egy
felfüggesztett szekérkeréken
23 gyertyát helyezett el, és
minden nap eggyel többet
gyújtott meg. Később az
adventi
koszorú
fenyőágakból
készült
alapból és 4 db gyertyából
állt. Hagyományosan a
gyertyák színe: az első kettő
és a negyedik lila (a bűnbánat és az összeszedettség szimbóluma), a harmadik rózsaszín (az örömé).
Azonban, ha ma körülnézünk az üzletekben, az adventi koszorúk minden formáját megtaláljuk, a hagyományostól az „extravagánsig”.
Adventi naptár, adventi vásárok
A várakozás és készülődés azonban nem csak az adventi koszorú készítéséből, a gyertyák meggyújtásából áll. Másik szokás az adventi naptár készítése. De mi is ez?
Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és
megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy
darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt
elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.
A magunk által készített adventi naptárnak is megvan a maga varázsa. Szeretteinknek személyre
szabott kis meglepetéseket tudnunk benne elhelyezni.
Így varázslatosabbá tehetjük a karácsonyt megelőző időszakot és magát a karácsonyt is.
Nagy hagyománya van ma már az adventi vásároknak is, Ez is hozzá tartozik a "készülődéshez".
Ma már itthon is szinte minden nagyobb településen van adventi vásár.

