Hanuka
A hanuka zsidó ünnep a jeruzsálemi templom felszentelésének emlékét őrzi. Egyszerre idézi
fel a lelki újjászületést és a szentföldi nemzeti újjáépítést.
Az ünnep nyolc napig tart, ami most a december 22-től 30-ig tartó időszakot jelenti. Az
elnevezés felavatást jelent, s arra a győzelemre emlékeztet, amit a Szeleukida uralkodó, IV.
Antiokhosz Epiphanész uralkodása alatt az erőszakos hellenizáció elleni harcokban a zsidók
elértek. Időszámításunk előtt 168-ban a Szeleukida király, IV. Antiokhosz Epiphanész
elfoglalta Jeruzsálemet, majd három év múlva Júda Makkabi és serege visszafoglalta a
megszentségtelenített szentélyt. Korábban a király nem foglalkozott Júda önkormányzatával,
de most megfosztotta rangjától Óniást, a főpapot, s helyébe fivérét, Jászont tette. Ezután kitört
a polgárháború, a király bevonult a városba, s a templomokban pogány szertartásokat
rendeztek. A templom elfoglalásakor újra használni akarták a szentélyt, s ehhez meg kellett
gyújtani a mécsest. Az ott talált maradék olaj nyolc napig égett, míg tiszta olajt nem
szereztek. Akkor ismét felavatták a templomot. Emiatt a házban este meggyújtották a
kilencágú gyertyát. Előző este egy gyertyát gyújtanak meg a hanukkián, majd minden este
egyet a szolgagyertyával. Az első napon három, a továbbiakon két imát mondanak. A
gyertyáknak fél óráig kell égniük, s ezeket világításra használják.
A hanuka a fény ünnepe, de az énekek, a játékok, az olajban sütött fánk a gyerekek ünnepévé
is teszik.
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Advent
Az advent szó a latin adventus kifejezésből származik, és eljövetelt jelent. Jézus Krisztusnak
az eljövetelét, aki azért jön a világra, hogy halálával megváltsa bűneinket.
Ez az időszak a felkészülés, a várakozás és a reménykedés, a bűnbánat, az imádság és a
karácsonyra való lelki felkészülés ideje. Advent az András napjához legközelebb eső vasárnap
és december 25. közötti négyhetes időszak. Eredete az V-VI. századra nyúlik vissza. Egykor
még harangszó jelölte az advent és az egyházi év kezdetét. Mivel a hívők készültek az Úr
eljövetelére, böjtöt tartottak. Sok helyen még napjainkban is él a heti két- vagy háromnapos
böjt és a szombati hús nélküli nap. Ekkor régen kerülték a zajos mulatságokat, a táncot és az
esküvőt. Ennek az ünnepnek a hagyományos vallásos hangulatát a roraté, a hajnali mise
jelképezi. Sok helyen ennek idejére bezárták az ajtókat, ablakokat, nehogy a hajnali
harangozás elől menekülő boszorkányok otthonaikba bejussanak. Ez idő alatt van a téli
napforduló is. A legújabb kor egyházi szimbóluma az adventi koszorú, melyen a négy gyertya
advent vasárnapjait jelöli. Fontos még az adventi naptár, ami ekkor időmérő eszközként
szolgál. A naptár 24 kis ablaka a karácsonyt megelőző 24 napot jelöli, s minden ablak mögött
kis ajándék van, manapság ez kis csokoládé.
Az első koszorút Johann Heinrich Wiechem evangélikus lelkész készítette, aki az
imatermében egy mennyezetre felfüggesztett szekérkerékre 24 gyertyát tett, amelyek közül
mindennap meggyújtott egyet. Később ezt a koszorút már fenyőágakból készítették, amelyen
már csak négy gyertya volt, három lila és egy rózsaszín. A lila a bűnbánatot, a rózsaszín a
reménységet szimbolizálja. Az első adventi naptár 1908-ban készült, egy édesanya állította
össze a gyerekeinek. Később a gyerekek folytatták ezt a tevékenységet, s mára már
hagyománnyá lett.
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