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A karácsony titka, a szeretet 
Karácsonyi gondolatok 

 
„Nem az az igazi nagy tett, ha sokat adunk, 

hanem, ha nagyon szeretünk.” 
(Lisieux-i Szent Teréz) 

 
Karácsony napjához közeledve egyre inkább elfog 

minket a láz, kit ezért, kit azért. Van aki az ajándékokat 
keresi a lakás rejtekhelyein, mások az ajándékok 
beszerzésével foglalatoskodnak. Ezek után nem is csoda, 
hogy a Karácsony nemsokára az ajándékok körül forog és 
éppen azokról feledkezünk meg, akik az ajándékot kapják. 
Csak karácsonykor helyezzük a hangsúlyt a szeretetre, az 
egymás iránti odafigyelésre. 

Pedig tudnunk kell, hogy nem csak ennek a két napnak 
kellene a szeretetről szólni. Egész évben rohan mindenki a 
megélhetés után, néha bizony elfelejtkezik a másik érzéseiről. 
Sokan vagyunk ezzel így, nem érünk rá szüleinkre, sokszor 
gyermekinkre sem figyelni. Néha támad ezért lelkiismeret 
furdalásunk, de megnyugtatjuk magunkat, hogy ez az élet 
velejárója. 

Pedig amikor bajba kerülünk elsőként a szülőkhöz 
fordulunk megoldásért. Szerencsés akinek még van kihez 
fordulni, élnek a szülei. De bizony amikor nekik van ránk 
szükségük sokszor hivatkozunk a munkánkra, a szűkebb 
családunkra, hogy miért is nem érünk rá beszélgetni velük, 
meghallgatni a panaszukat. 

Akkor fogjuk ezt érezni igazán, amikor már nem lesznek. 
De akkor már nem tudunk bocsánatot kérni, nem tudjuk őket 
vigasztalni, átölelni. Velük együtt elvesztjük azt a szeretetet, 
amit csak a szülő képes adni, feltétel nélkül, minden 
hibánkkal együtt szeretni. 

Pedig ha belegondolunk, hogy egyszer mi is 
megöregszünk, és csak várjuk, csak várjuk, hogy mikor ér rá 
a gyermekünk ránk nyitni az ajtót, mikor ér rá meghallgatni 
bennünket? Nagyon elszomorodunk és nem is akarjuk 
bevallani saját magunknak sem, hogy egyszer bennünket is 
elér az öregkor és hogy fog az fájni, ha az a gyermek, akiért 
mindent megtettünk, lemondtunk sok mindenről csakhogy 
neki jobb legyen, virrasztottunk az ágya mellett ha beteg volt 
– egyszer csak nem fog ráérni, kifogásokat keres, hogy miért 
nem jön hozzánk. Miért nem ér rá meglátogatni bennünket. 
Karácsonykor elmegyünk, eltöltünk egy kis idők a 
rokonoknál, a szülőknél és úgy érezzük megtettük, ami a 
kötelességünk. 

Pedig nem csak karácsonykor kell szeretnünk, hanem egész 
évben gondolnunk kell egymásra, odafigyelnünk a másikra és 
legfőképpen meghallgatni, beszélgetni egymással. 
Vigyázzunk arra, hogy addig szeressük egymást, amíg van kit 
szeretnünk, ne akkor gondoljunk rá, hogy mit mulasztottunk, 
amikor már elveszítjük. 

 
Nagyon kell szeretnünk egymást ahhoz, hogy 

az élet buktatóin átjussunk, átsegítsük egymást a 
nehézségeken, a betegségeken, a külvilággal 

szemben érezzük az egymáshoz tartozást, 
azt a biztonságot, amit csak a szeretet 

tud megadni. 
Vozár Jánosné 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet 
lát, és az embereknek hirdeti az örömhírt” 
 
Ősi, majd 2500 éves prófécia, jövendölés ez, 

amelyet az  első karácsonyt várva vetettek papírra, s 
amelyet azóta is minden esztendőben újra és újra felidéznek a 
hívők. 

Így advent táján valóban nagy a sötétség. Elég ha a rövid 
nappalokra, a későn érkező reggelekre és a korán leszálló 
estékre gondolunk. Mindennapjainkban is elég nagy a 
zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi bevásárlás, takarítás 
ajándékkészítés, családi programok. Mégis a hozzánk 
közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb 
fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk 
megérkeztét, csendességét még akkor is ha nincs kivel 
megosztanunk ezt a napot, és talán felismerjük az emberi 
kapcsolatok fontosságát, az élet értelmét. 

 
Mi hát a karácsony titka? A hívők úgy tudják az Isteni 

szeretet: Az Isten emberré lett. Ráadásul azért jött, hogy 
szolgálja az embereket, hogy megmutassa a szeretet útját – 
ahogy a hívő ember mondja megváltsa életünket. Fenséges 
gondolat ez, amelyet csak a hit tesz érhetővé. 

Én azt hiszem, a nem hívők is ezt válaszolnák a kérdésre a 
karácsony titka a szeretet. A szeretet, amely értelmet ad 
életünknek, abból a felismerésből táplálkozik, hogy valakinek 
szüksége van ránk. Így teremthetünk paradicsomot, amely 
nem forradalmakkal és törvényerejű rendeletekkel, nem 
többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk 
szükségünk van egymásra. Persze ne gondoljunk valamit 
rózsaszín álomra, hiszen az élet konfliktusait nem 
spórolhatjuk meg. 

 
Kívánom, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség 

tegye széppé az ünnepünket. 
Kívánok sok ajándékot és korlátlan bejgli fogyasztást 

mindenkinek. 
Majosi Gyula pm. 

 

Ady Endre: 
Karácsony - Harang csendül... 
(részlet) 
 

Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.  
 
Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  
A Messiás  
Boldogságot szokott hozni. 


