Az adventi idő, december az év legsötétebb
időszaka, korán besötétedik, későn virrad. Az
embernek van ideje elgondolkozni esténként.
Előjönnek a mindennapi apró-cseprő ügyek
mellett a komolyabb kérdések is, az év végi
összegzés sokak számára a gondok számbavételét jelenti. S mintha nem volna elég mindenkinek a maga gondja, a média is ellát minket
nyomasztó hírekkel. Így karácsony körül még
gyakrabban hallani a kérdést: süt még ránk a
nap?
Karácsonykor a keresztények Jézus születését
ünneplik, aki úgy szerette az embereket, hogy
feláldozta magát értük. A karácsony talán
ezért is válhatott világnézettől függetlenül a
szeretet ünnepévé.
Mert nagy szükségünk van a szeretetre. Milyen sokan vannak, akik úgy érzik, senki sem
szereti őket!
Ezen tűnődve sokan megdöbbenhetünk: hiszen még azt sem tudom, kik laknak a szomszédomban!
Az egyiküknél egy hete kikapcsolták a gázt,
láttam is mikor itt volt a szolgáltató furgonja.
Talán legalább az ünnepre segítenem kellene,
hogy tudjanak fűteni. De mi hasznom ebből?
Kidobott pénz, s magamnak is kevés van.
A másik szomszéd már egy hónapja feketében
jár, köszönni szoktunk, de meg sem kérdeztem, miért gyászol, kije halt meg. Úgysem tudom megvigasztalni, hát mi hasznunk volna
belőle?
Már fél éve is tán, hogy láttam a fiamat, akkor sem sokat beszélgettünk. Azért, ha nem is
szenteste, de másnap csak eljön? Vagy most
sem lesz ünnep? Mit tehetnék?
Sokan azt gondolják, az ajándékozás öröme
segíthet megoldani ezeket a nehéz kérdéseket.
S valóban, már advent előtt tele minden karácsonyi áruval, a reklámok boldog emberekről

szólnak. Aztán a nagy bevásárlások után mégsem tudunk örülni. Pedig mennyi kiadásba,
fáradságba, munkába került, s mi hasznunk
belőle?
Már megint a haszon, hát csak így tudunk
gondolkodni?
A karácsony a szeretet ünnepe. Nekünk is
szeretettel kellene fordulnunk embertársainkhoz. Ne nagy dolgokra gondoljunk! Nem
tudjuk szeretetteljessé változtatni a világot,
vagy akár csak elég pénzt adni mindenkinek.
De el kellene indulnunk, felkeresni egy régen
látott rokont, és nem adni mást, csak egy kis
figyelmet. Átmenni a szomszéd nénihez áldott
ünnepet kívánni. Nem vinni semmi mást, csak
egy kis türelmet. Ajánljuk fel segítségünket
ezekben a hideg és sötét napokban azoknak,
akik egyedül élnek.
Van ennek valami haszna?
Nagyon sok. Amennyi szeretetet adunk, anynyival biztosan több lesz a világban, s így lesz
valóban boldog karácsonyunk.
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