
A karácsonyi csoda 

  Márk 12 éves, és nem akar hinni a karácsonyban. Pedig hamarosan itt az ünnep, már minden házra, 

boltra kikerültek a fények, az otthonokból mézeskalács illata árad. Aztán az ablakokon keresztül boldog 

családokat látni és a gyönyörűen feldíszített fenyőfákat… De Márkot ez egyáltalán nem érdekli. 

  Ő csak ül a szobájában, és a versírással próbálkozik, annak az osztálytársának, akinek kihúzta a nevét, 

s akinek az iskolai karácsonyon majd ajándékot ad. A versike nem akar sikerülni, talán nem is akarja 

igazán. 

  Anyukája lép be az ajtón, vacsorázni hívja, s szeretné megbeszélni vele, mit kér a Jézuskától. Az 

asztalnál aztán – észre sem veszi milyen csalódást okoz ezzel – közli szüleivel, hogy nem hisz a 

betlehemi történetben, a Jézuska-hozta ajándékokban, a karácsonyi 

csodában. 

 

  Visszatérve szobájába azonban furcsa látomás keríti hatalmába: 

édesanyja jelenik meg angyalszárnnyal és glóriával, és megdorgálja 

hitetlenségért. Kéri fiát, vonja vissza szavait, mert különben kivívja egy 

természetfeletti lény haragját. 

Márk fel sem tudta fogni, mi történik vele, túl zavarosnak hiszi, s 

kevésnek ahhoz, hogy változtasson a véleményén. Miért higgyen egy 

angyalnak? – gondolja. Pedig lehet, hogy jobban tenné! 

  Elérkezik az iskolai ünneplés ideje. A lány, akit húzott, megkapja 

ajándékát, de nem tűnik boldognak. Egészen megsértődik. 

- Fel szeretnéd olvasni? – kérdezi tőle tanára, ám a lány egy kurta 

„nem” után vissza is adja az ajándékot Márkunknak. 

  Kedves karácsonyunk is megérkezik. Mindenki boldog. Az utcákon egy lelket sem látni, a boltok zárva. 

Ünnepel az egész világ. Márk is megkapja ajándékait, de azok hamar a sarokba kerülnek. Nincs öröm a 

szívében, még mindig feleslegesnek tartja a karácsonyt. 

Eszébe jutnak az angyal szavai, de eddig még egyetlen szellemmel sem találkozott. Biztosan 

hallucináltam – gondolja. Nem is sejti, hogy bizony hátulról figyeli 

egy. 

  Három héttel az ünnep után aztán főhősünk nagy változáson megy 

keresztül. Ez először testi tünetekben jelentkezik: fejfájás gyötri, 

majd a hasát, hátát fájlalja, aztán sajogni kezd a lelke is. És 

észrevétlenül belopózik szívébe a karácsony szelleme, hogy hinni és 

örülni tudjon. Visszarepül az időben, elszavalja kedves versét 

osztálytársának, december 24-én pedig átéli élete legszebb 

szentestéjét. 

  Megtörténik a csoda! Most már tud örülni az ajándékoknak, ám 

leginkább annak, hogy együtt ünnepelhet szerető családjával. 
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