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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: ADVENT 

Dátum: 2020.12.14. 

 

November 29-én meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, megkezdődött az ünnep. 

Bár modern világunk, vírushelyzetünk kiszakított bennünket a régi ceremóniákból, mégis, 

hagyományosan az advent, azaz a várakozás fénye ragyogja be az előttünk álló, karácsonyig 

tartó napokat. 

Az advent nem a szavak ideje, legalábbis nem az emberi szavaké, legyenek azok bármennyire 

is igazak, szépek vagy őszinték. Az advent nem a hangoskodás, hanem az elcsendesedés 

időszaka az ember számára, s ha ez sikerül, akkor a bennünk teremtett csendben megszólalhat, 

megszólal Isten. Lehet, hogy környezetünkre nem tudunk olyan hatással lenni, hogy a külső 

csend is létrejöjjön, de azt bizonyosan elérhetjük, hogy bensőnkben teljesen lecsillapodjanak, 

megszűnjenek a zajok. 

Sokak számára a legzajosabb, a legtöbb rohanással járó idő ez, a karácsonyi készülődés miatt. 

Az üzletek csábítanak kínálataikkal, ámulattal szemléljük a milliónyi égővel kivilágított 

üzletközpontokat, utcákat, futunk, rohanunk, vásárolunk, főzünk, sütünk…. Ahányan vagyunk, 

annyiféle módon éljük meg ezeket a pillanatokat, ami nem nélkülözheti a megállást, az 

elcsendesedést, a számvetést az év végén. És az ünneplést. Hogy itt vagyunk, hogy együtt 

lehetünk, ha másképp nem, akkor telefonon, Skype-on, on-line felületeken, de vagyunk! 

Most megállhatunk, és megélhetjük az ünnep szépségét. Végig gondolhatjuk a sérelmeinket, 

elengedhetjük a haragunkat, mert ezzel saját lelki egyensúlyunkat szolgáljuk. Nehéz 

megbocsátani, hiszen valamennyien érzékenyek, gyarlók és hiúak vagyunk, ha sebet ejtenek 

rajtunk, az sokáig, gyakran egy életen át fáj. Főleg akkor, ha olyan embertársunk bánt, akiről 

azt gondoltuk, szeret minket. Vagy ha igazságtalanul vádolnak és sajnálnak le, vagy tudjuk, 

hogy a másik felet irigység és számunkra felfoghatatlan, zsigeri ellenszenv motiválja. Ilyenkor 

könnyen borít el minket az önsajnálat, s magunkat hófehérnek, a másikat koromfeketének 

látjuk. Persze próbáljuk a felénk irányuló gonoszságot és ártó-bántó mondatokat okos 

tanácsokra hallgatva kezelni. Értjük, hogy nem az a fontos, mit mondanak, inkább az, ki 

mondja, azt is megjegyeztük, ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel, és az imát is sokan 

ismerjük, „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek..”, 

de az őszinte megbocsátás e bölcsességek birtokában sem könnyű. 

Pedig a meg nem bocsátás, a feldolgozatlan sérelmek mérge kitartóan dolgozik bennünk. 

Számos pszichológiai kísérlet igazolja, hogy a tartós stressz és a gyűlölet hatással van 

szervezetünkre, komoly kémiai változásokat idéz elő az agyban, módosul a 

hormonháztartásunk is, és gyakran bekövetkezik az a veszélyes állapot, amikor a tudatunkat 

uraló negatív érzelmek fizikai tüneteket, betegségeket váltanak ki. 
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Tehát bármilyen furcsán hangzik, a megbocsátás betegségmegelőzés is! És kevesen jönnek rá, 

hogy a megbocsátás akadálya általában magunk vagyunk. A sértett egonk. Hogy ezt velünk 

nem lehet, hogy nem érdemeltük meg, hogy sokkal tehetségesebbek, szebbek, jobbak, 

különlegesebbek vagyunk annál, mint amilyennek a másik tart minket…. Pedig nincs olyan 

ember, akit az élete során soha senki nem bánt! 

Miért is írtam most, adventen elmélkedve a megbocsátásról? 

Mert az elcsendesedés időszakát éljük. El kell engednünk a haragunkat, a buta sértődöttséget, a 

nem tisztázott félreértéseket. Szükségünk van a lelki békénkre, s általa az egészségünkre. 

Most, különösen! 

Olvasva e soraimat, bízom benne, hogy magatokra ismertek és cselekedtek. Ez az év, annak 

ellenére, hogy alig voltunk együtt, mégis sok sérelmet, megbántást, szakítást hozott 

számotokra. Olyan barátságok szakadtak meg, bomlottak fel, olyan kritikák, sérelmek okoztak 

szakadást kapcsolataitokban, ami engem is meglepett! 

Álljatok meg, csendesedjetek el, tegyétek le a telefont és gondoljátok végig az elmúlt egy évet!  

Megtettetek mindent, amit kellett? Figyeltetek a másikra? Segítettétek a másikat? Tanultatok 

rendesen? Hoztátok a tőletek elvárható teljesítményeket? Számíthattak rátok? Okoztatok 

fájdalmat, örömet? Segítettétek családtagjaitok munkáját? Megköszöntétek a nektek nyújtott 

segítséget? Szerethetők, megbízhatók voltatok? Szívesen tettétek, amire megkértek benneteket? 

Valóban volt alapja a sérelmeknek? Nem lehetett volna megbeszélni? Miért kell, hogy egy 

újabb barátság szétszakítson egy régit? Miért nem fér meg a kettő együtt? Miért a sértettség és 

nem a szeretet az erősebb? Miért jobb egymásnak hátat fordítani, mint őszintén megbeszélni a 

dolgokat?  Sorolhatnám tovább a kérdéseimet, de ezeknek csak igazán akkor van értelme, ha 

valóban elgondolkodtok rajta, válaszoltok rá, és tanultok belőle.  

A lassan múlt idővé váló 2020-as év rendesen megtépázott testet, lelket. Feldúlta életünket, 

felrúgta mindennapjainkat. Összeborzolta a kedélyeket, szétszakított családokat, közösségeket, 

barátokat. Remélem, azt a sok rosszat, amit hozott, el is viszi, s az utána jövő év boldogabb, 

szerencsésebb, szeretetteljesebb lesz! Ebben bízva tekintsünk az előttünk álló adventi 

időszakra. 

Egy szép ünnep közeleg. Néhányan azt mondják, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, az 

ajándékozás ünnepe. Mások azt hiszik, hogy a karácsony a család vagy a béke ünnepe. 

Természetesen mindez igaz, de ennél többről van szó.  

Fontos, hogy kifejezzük a szeretetünket és együtt legyünk a családban, és érezzük, mennyire 

szeretjük egymást, szükségünk van egymásra. Ugyanilyen fontos, hogy valami jót tegyünk 

egymással, megajándékozzuk egymást, és az is fontos, hogy ez az ünnep felébressze és életben 

tartsa lelkünkben a béke vágyát. De mindezeknél többet jelent a karácsony.  

Olyan eseményt ünneplünk, ami képes átalakítani és megújítani az életünket. Mert a karácsony 

lényege és titka az, hogy Isten emberré lett! A hatalmas Isten, akit az emberi értelem nem tud 

befogadni, emberré lett, gyermekként született meg. S bár Isten emberré válásának titka valóban 

meghaladja értelmi képességeinket, de a szív, a hívő szív képes befogadni, megérteni ezt a 

titkot. 
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Ilyentájt karácsonykor, az újságokban és az internetes honlapokon, de még az akciós 

árukatalógusokban is gyakran látunk olyan fényképeket a cikkek vagy a csoki mikulás mellett, 

amelyeken egy karácsonyfára rácsodálkozó gyermek arca látható. Bizonyára számotokra is 

ismerős a kép, amikor kisgyermekként, és talán még ma is izgatottan vártátok, várjátok a 

karácsonyt, és azt, hogy megpillanthassátok a karácsonyfát és az alatta levő ajándékokat. 

 

A csodálkozó gyermeki tekintetre gondolva érdemes eltűnődni: Milyen a mi tekintetünk? Mi 

tükröződik tekintetünkben? Mit látnak mások a tekintetünkben, a szemünkben? Mit sugároz az 

arcunk? Tudás utáni vágy, tapasztalat, vizsgálódás, bírálat, bizalom, csalódottság, nyugtalanság 

és nyugalom, bizonytalanság és magabiztosság, harag és szeretet, félelem és bátorság, 

közömbösség és érdeklődés, felelőtlenség és felelősségtudat, mind-mind olyan érzések, 

amelyek kiülnek arcunkra, s ha valaki kellő figyelemmel néz ránk, rögtön megérti, hogy mi van 

az arcunk mögött, mi van a szívünkben és lelkünkben. 

A csodálkozás, a dolgokra való rácsodálkozás az ember alapvető kincse. Nem csak a 

gyermekeké, hanem a felnőtteké és az időseké is. 

A karácsony is egy csoda!  

Kedves Lánykáim!                                                                                                                 

Szívből kívánok áldott, békés, könnyű szívű karácsonyi ünnepeket!                                     

Adjon Isten mindenkinek megbékélést a világgal, az emberekkel, önmagával.                    

Szeretetteljes adventet és boldog karácsonyt kívánok! 

                                                                                                      

 

 

 

 


