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A mi Adventünk

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját
megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított
időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával
kezdődik, és vízkeresztig tart.
Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához
legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év
kezdetét is jelenti.
Az advent szó jelentése „eljövetel”.A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el
jutalmát.
Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

Az adventi koszorú ősét 1839-ben készítette Johann H.
Wichern németalföldi evangélikus lelkész: egy örökzölddel
díszített szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, melyek
közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú
koszorú, melyet négy gyertyával, 3 lilával és egy rózsaszínnel
díszítenek. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este)
gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt,
amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
A családban azon igyekszünk, hogy a gyerekek számára is az advent és a Karácsony kicsit
másokról is szóljon. A karácsonyi várakozás és készülődés mindennapjaiba belecsempésszük a
kedvességet, az örömöt, a másokra való odafigyelést! December elsejétől huszonnegyedikéig
minden napra jut egy jócselekedet, egy apró tett, mely lélekben is segít ráhangolódni az
ünnepre. Hétről hétre elhatározunk valamit, hogy miben tudunk jobbak lenni, mások
segítségére/örömére lenni és ezeket esténként megbeszéljük, kinek hogy sikerült.
Ezt próbáltam idén az óvodai csoportunkba is bevinni.
Készítettünk egy adventi naptárt, aminek minden kis dobozába
egy feladatot kaptunk. A gyerekek nagyon élvezték, hogy sokszor
otthoni feladatuk volt, amivel örömet szerezhettek
családtagjaiknak és boldogan számoltak be róla másnap, amikor
az adventi koszorú körül beszélgettünk.
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Ilyen beszámolókat hallottam: az aznapi feladat volt, hogy kínálják meg szüleiket egy pohár
innivalóval: „anyát megkértem, hogy segítsen egy pohár vizet tölteni, majd egy kicsit elvittem,
később visszavittem és megkínáltam vele” „apa nagyon dolgozott a szobában, anyát
megkértem, hogy adjon egy pohár vizet, ő tányérra rakta és én bevittem apának, aki nagyon
örült neki”.
A mi falunkba tavaly karácsonykor a Covid helyzet miatt elmaradt a hagyományos betlehemes
játék a templomtéren, ahova a falu nagyja el szokott menni. Így kezdeményeztünk egy olyat,
hogy néhány gyermekkel lámpásokkal sétáltunk a faluban és leginkább arra mentünk, akikről
tudtuk, hogy egyedül töltik a szentestét. Ha kijöttek énekeltünk nekik karácsonyi dalokat. Volt,
aki megvendégelt minket édességgel, itallal, sütivel. Jó volt látni a gyerekeken, hogy érzik,
látják a szeretetük eredményét. Magányos emberek otthonába csempészhettünk egy pár perc
boldogságot.
Valami hasonlóval készülünk mi is a csoportban szintén a covid okozta szűkös lehetőségek
miatt, de a többi már meglepetés…
Megyesi Ágnes
cinke csoport óvodapedagógus
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