Karácsonyi köszöntő
Régen mindig imádtam a karácsonyokat.
Amikor kisgyerek voltam. Nemcsak az
ajándékok miatt – bár gyermekfejjel főként ez volt, amit felfogtam az egészből
–, hanem a várakozással teli izgalomért,
ami körüllengte az ünnepet.

dékokat bontogattuk, örültünk a játékoknak,
a sok édességnek, de visszagondolva már akkor is sejtettük valahol legbelül: ez az ünnep
a Szeretetről szól.

December beköszöntével minden
megváltozott. Lehullott a fehér hó, rövidültek a nappalok. Mindenki boldogan
kezdte a visszaszámlálást, mely minden
múló nappal egyre közelebbinek mutatta
a karácsonyt.

Aztán… valami lassan megváltozott. Akárhogy gondolkozom, nem tudok rájönni, mikor
jött el a pillanat, amikor az ünnepből szokás, a
szokásból megszokás, az ajándékozás öröméből az ajándékvásárlás kötelessége lett. Arra
gyanakodtam, talán csak felnőttünk… de régen is voltak boldog felnőttek, és látom a mai
gyerekeken: már ők sem a régiek.

Mi, gyerekek, csapatokba verődve csatangoltunk az utcán, és találgattuk, vajon
mi vár ránk a fa alatt.
Szenteste összegyűlt a család. Gyertya
égett, csillagszóró szikrázott, szólt a Csendes Éj, és formás, színes dobozok vártak a
kicsomagolásra. Mi, gyerekek, csak az aján-

Mindennapjainkban elég nagy a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás,
takarítás, ajándékkészítés, családi programok
torlódnak egymásra. Mégis, a hozzánk közelítő ünnep, karácsony csodája egyre nagyobb
fényességgel világít ebben a sötétségben.
Várjuk a megérkezését, csendességét még

talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony
titka? Megmutassa a szeretet útját, hogy
megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és rendeletekkel, nem többségi
szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy
rájövünk, szükségünk van egymásra. Ne
gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az
élet gondjait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk
meg! Gondoljunk gyermekeink örömére a
karácsonyfa alatt, gondoljunk azokra az idős
emberekre, akiknek elintéztük bajos ügyeit,
gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést! Ha egymást
tápláljuk, kiegészítjük a másik hiányosságait,
értelmet és örömöt adunk egymás életének.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a
vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket! Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek –
akár egyedül, akár szeretteik körében töltik –
segítsék Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi,
szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az új esztendőt új
szívvel és újult erővel kezdhessük! Csak azok
látják meg a világot a maga valóságában,
akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek.
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket és mindig megadja
számunkra a megújulás lehetőségét.
Engedjék meg, hogy ezen gondolatokkal kívánjak minden tiszatarjáni
lakosnak Szeretetteljes, Áldott, Békés
Karácsonyt és Eredményekben Gazdag,
Boldog Új Esztendőt!
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