
Advent a készülődés időszaka. Négy 
hét, amikor a minket körülvevő világ, 
a feldíszített utcák, a kandelábereken 
csüngő fényfüzérek, az egyre hidegebb 
reggelek is segítenek a karácsonyra való 
ráhangolódásban, felkészülésben, ab-
ban, hogy megélhessük a hit, a remény, 
a szeretet és az öröm ünnepét.

Nem tudom, Önök hogyan vélekednek 
az ilyenkor hallható és látható reklámok 
dömpingjéről, de én évről évre azt érzem, 
az ünnep valódi jelentését megtalálni és 
megélni egyre nehezebb feladat. A média 
egy olyan „boldog” világot próbál elénk 
tárni, amelynek kulcsa abban áll, hogy 
ráébredjünk, mi az, amink nincs. E hamis, 
boldog világ szerint, ha azt megvásároljuk, 
már készen is van az ünnep.

Az év végéhez közeledve én mégis azt 
hiszem, a hiányosságok mellett eszünk-
be kell jusson az is, mennyi dolognak 
örülhetünk életünkben. Higgyük el, a 
legnagyobb ajándék nap, mint nap ott 
van gyermekeink sikerében, unokáink 
mosolyában, szüleink és nagyszüleink 
féltő gondoskodásában!

Az egyik idősek napján megszólított egy néni, aki örömmel újságolta, 
milyen büszkén szokta mutogatni elszármazott gyermekeinek és 
unokáinak a megszépült épületeket és a parkot. „Tudja, alig várom, 
hogy karácsonykor mind körülöttem legyenek és a szépen feldíszített 
főutcán együtt menjünk az éjféli misére!”

Természetesen magam is tisztában vagyok azzal, hogy még az ilyen 
örömök sem tudják önmagukban pótolni az élet egyéb szükségleteit, 
hiányosságait, elfeledtetni a mélyebb sebeket. Segíthetnek azonban 
abban, hogy rádöbbenjünk arra, életünkben a sok gond és teher mellett a 
szép és a jó is jelen van.

Ha képesek vagyunk a földi, értékesnek vélt, de mégis múló dolgok 
hajszolásán fölülemelkedni és szeretetet ajándékozni egymásnak, akkor 
már jelképesen is meggyújtottunk egy gyertyát saját fenyőfánkon.

Az adventi készülődés egyik legnagyobb feladata évről évre az, hogy 
megértsük és meglássuk, mire is van igazán szüksége szeretteinknek.

Karácsony ünnepe csakis a szeretet által tud új erőt hozni az év fáradalmai 
során meggyengült emberi kapcsolatokba. Az ünnep közeledtével min-
denkinek kívánom, hogy találja meg a boldogságot saját életében, nyissa 
ki szívét embertársai felé, hogy az ajándékozás öröme ne múló, hanem 
kialudhatatlan gyertyaláng legyen a szívekben!

E gondolatok jegyében kívánok Önöknek 
áldott, békés karácsonyt!
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