Szinte mindannyiunk otthonába kerül díszként adventi koszorú. A négy
gyertyával díszített fenyőkoszorú nemcsak hangulatos karácsony előtti
dísz, de spirituális szimbólum is. Lássuk, mit jelképez a koszorú és a négy
gyertya.
Nők Lapja Café, 2010. november 28.
Az adventi koszorú négy gyertyája egy-egy fogalomkört testesít meg a katolikus
szimbolika szerint. A hagyomány szerint a négyből három gyertya lila, ez a szín a
bűnbánatot és a lelki előkészületet jelenti katolikus értelmezésben. Az ezoterikus
tanok szerint az ibolyaszín a spiritualitás, az ezoterikus képességek színe. A negyedik
gyertya rózsaszín, ha hagyományos koszorút készítünk. Ez az örömöt és a szeretetet,
a boldogságot jelképezi.
Az első gyertya
Advent első vasárnapjának fogalomköre a hithez kapcsolódik. Ezen a vasárnapon a
gyertyagyújtás közben érdemes végiggondolni hitünket, azt, hogy miben, mikben
hiszünk, s hogy hiszünk-e egyáltalán, vagy pusztán kiüresedett rítusként gyújtjuk
meg az adventi koszorú gyertyáit. Hiszünk-e abban, hogy van egy spirituális, felsőbb
erő? Hitünk szerint mit ünneplünk karácsonykor? A kis Jézust? A szeretetet? A
fenyőfákat? Az ajándékozást? A vásárlást? A családot?
A második gyertya
A bronzvasárnap üzenete: a remény. Miben reménykedünk? S mit teszünk meg
reményeink, vágyaink valósággá váltásáért? Érdemes gyertyagyújtás után
végiggondolni álmainkat, vágyainkat és céljainkat. Ezen a napon nagyobb spirituális
energiát adhatunk a megvalósulásuknak, persze csak akkor, ha tiszta szívből kívánjuk
a valóra válásukat! Kérdés, hogy reményeid megvalósulnak-e? Vagy pont
ellenkezőleg, reménytelenségben éled az életedet? – A második gyertya
meggyújtásával talán változtathatsz ezen is!
Koszorútörténelem
Az adventi koszorú készítésének szokása mindössze a XIX. század végén terjedt el.
Egy német evangélikus lelkész, Johan H. Wichern készítette az elsőt, amelyen 23
gyertyát helyezett el. December elsejétől karácsonyig mindennap meggyújtott egy
gyertyát, s később ebből a koszorúból egyszerűsödött a ma megszokott négygyertyás
változat.
A harmadik gyertya
Ezüstvasárnapon teológiai szempontból az öröm kerül a középpontba. Ekkor gyújtjuk
meg a rózsaszín gyertyát, amely egy kis szünetet jelent a lila bűnbánatban. Ezen a
vasárnapon már előre lehet örülni karácsony eljövetelének. A gyertyagyújtás után
pedig ne csak azon gondolkodjunk el, mi okoz nekünk örömet, és minek örülnénk
karácsonykor. De ahogy a katolikusok ilyenkor Szűz Máriára irányítják a figyelmüket,

ugyanúgy mi is gondolkodjunk az isteni erő női oldalán, az anyaságon, a teremtésen
és a nőiességen!
A negyedik gyertya
Aranyvasárnap jelmondata a szeretet. S nem csak azért, mert ezen a vasárnapon
lehet szaladgálni a szeretteinknek ajándékot keresni a karácsonyi vásárokban!
Természetesen ilyenkor már mind a négy gyertyát meggyújtjuk, s elgondolkodhatunk
azon, hogyan van jelen az életünkben a szeretet, mint az elmúlt három vasárnap
fogalmait egyesítő erő. Tudják-e a szeretteink, hogy mit érzünk irántuk? Képesek
vagyunk szeretetet adni és elfogadni is?

