
Mit is jelent a karácsony az emberek számára? 

 

    A karácsony a szeretet ünnepe, vagy legalábbis annak kellene lennie. Az ünnep közeledtével 

volt alkalmam többször is megfigyelni az utcán feszülten rohanó embereket.  

Sokakkal találkozom kisebb-nagyobb csomagokkal a kezükben, vagy már a fenyőfával a hónuk 

alatt igyekezve. Arcukon az öröm vagy a békesség helyett leginkább csak a tanakodás, a 

fáradtság, a gondterheltség és az idegesség látszik. Ahelyett, hogy megadnák a módját a 

várakozásnak és az ünnepi készülődésnek. Időt adnának maguknak, és elhatároznák, hogy 

élvezni fogják minden percét, élményként fogják megélni a ráhangolódást is.  

Gondolkozzunk el rajta, mit is jelentett régen a karácsony, és mit jelent most a szeretet ünnepe 

az emberek számára. A régi időkben ezeken a napokon összegyűlt a család, szent áhítatban 

várták a kis Jézus megszületését, és az ünnepi asztalt körülülve meséltek egymásnak. Úgy 

tűnhetett, hogy erre a néhány napra szinte megállt az idő, és a szeretet vette át a szerepet a 

családok életében. Kiléptek a szürke hétköznapokból. A gyerekek a faragott játékokkal 

játszottak, meséket hallgattak, sőt gyakran az egész család közösen játszott valamilyen 

társasjátékot vagy kirakózott.  

 



A mai világban viszont azt tapasztalhatjuk, hogy sokan az utolsó napokra hagyják az 

ajándékvásárlást, hogy aztán kapkodva kipipálják a személyeket és az ajándékokat. Csak éppen 

a szívük marad ki a hamarjában beszerzett ajándékokból. És máris az újabb rohanásban 

végrehajtandó feladat jár a fejükben: Meg kell tervezni és el kell készíteni az ünnepi menüt, a 

lakás kitakarítása, ünnepi díszbe öltözetése stb. A külsőségek végeláthatatlan sora. De hol 

marad a lélek előkészülete?!          

Véleményem szerint mára már sok helyen eltűnt a készülődés öröme, a titkolózás, az ajándékok 

rejtegetése, a várakozás, hogy a megajándékozott mennyire fog örülni. Az ünnepi napokból 

kikopott a nyugalom, a békesség, ma már nem érezzük, hogy erre a néhány napra megállna 

körülöttünk az idő.  
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