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Rendhagyó ez a karácsonyi – újévi összejövetelünk.
A világjárvány rákényszerít bennünket, hogy eddig ismeretlen
megoldásokkal próbáljunk közös élményre szert tenni.
A formai elemek és a lényeg még így is megmarad. Kiss László
tiszteletes úr szavaival teremtjük meg az ünnepi hangulatot,
Bartók Károly Szentföldi élményeivel adózunk Karácsonynak, és
mindezt szeretettel ajánljuk barátainknak.

Különleges köszöntés egy különleges esztendő végén
Nincs még történelmi távlatunk, de nem kétséges, hogy
2020 egy különleges, semmihez sem hasonlítható
évként kerül be a számontartott történelmi események
közé.
Hosszú idő óta először fordul elő, hogy életünk
megszokott irányítását kényszeredetten át kellett
adnunk egy hallatlanul intelligens és agresszív vírusnak.
Ez egyszerre jelent nagy veszélyt életünkre,
egészségünkre, a gazdaságra, létbiztonságunkra, és nem
utolsó sorban mentális állapotunkra. Ez utóbbit azért
emelem most ki, mert az első kettővel ellentétben ennek
veszélyét nem kezeljük még a megfelelő helyen.

Amikor szeretettel köszöntöm év vége felé közeledve a Baráti Közösség kedves tagjait, valamiféle mentális
erősítést kívánok nyújtani a magam és mások számára egyaránt.
A járvány lassan, de biztosan életkedvünket rombolja le. A remény és reménytelenség szüntelen váltakozása
bizony rányomja bélyegét lelkünkre. Menet közben döbbenünk rá, hogy mennyi mindenről le kell mondanunk.
Mindezeket közösségünkben is átéljük. Nincs kirándulás, elmaradtak a megszokott, kedves alkalmak, a
karácsony közös, meghitt megélése, a gazdagon terített asztal, a sok-sok köszöntés. Maradt a bezárkózás, a
részleges vagy teljes karantén. Sokan féltik a közösségeket a széteséstől. Megint mások attól rettegnek, hogy a
sok korlátozás társadalmi feszültséghez, sőt, nemkívánatos robbanáshoz vezethet.
Kívánatos számunkra valamiféle lelki felvértezettség. Mi is lenne ez? Először is a dolgokhoz való tudatos és
emberséges hozzáállás. Jusson eszünkbe, hogy mi egy elkötelezett baráti kör tagjai vagyunk. Elköteleztük
magunkat, hogy az élet nemes értékeit őrizzük és gyarapítjuk. A közösséget, az emberséges összetartást minden
körülmények között. Ma különösen nem futamodhatunk meg. Nem lehetünk a reménytelen siránkozók,
pesszimisták első sorában (még az utolsóban sem). A kényszerpálya sem lehet tehetetlen vergődés. Ilyenkor
őrizzük az értékeket. Ideje van ma a megőrzésnek. Ez értelmes és igen hasznos elfoglaltság. Őrizzük az
esztendő szép, közösségi emlékeit. Ebben a „húzd meg, ereszd meg” - évben, amit csak lehetett, megtettünk.
Voltak szép kirándulásaink, alkalmaink. Amíg csak lehetett, dacoltunk a félelemmel. Tegyük helyére
mindezeket, és akkor rájövünk, hogy 2020 igazából az értékmentés esztendeje.

Értékeink mentjük azzal is, ha nem feledkezünk meg egymásról! Jó kapcsolatot tarthatunk egymással telefonon,
interneten is. Nem igaz, hogy teljes bezártságban kell élnünk.
Különösen idős tagjainkat veszélyezteti a kényszerű semmittevés nyomasztó érzése. Értelmetlennek érzik ezt az
időszakot. A fiatalok pedig vérmérsékletükből fakadóan rugóznak a szórakozásukat, ifjúságukat gúzsba kötő
szabályok ellen. Mit tehetünk ilyen körülmények között?

Valamit tudatosítanunk kell önmagunkban: az életmentés halálosan komoly idejét éljük. Sokszor és okkal
panaszkodunk az erkölcsi színvonal általános hanyatlása miatt. Különösen igaz ez az ifjú nemzedékre. Mégsem kell
kétségbeesni, mert egyre többen vannak közölük olyanok, akik felajánlják szabadidejüket, gépkocsijukat,
szolgálatukat a gyógyítást szolgálatára, a közjó érdekében. Katasztrófahelyzetben is megmozdulnak az emberek.
Nem számít kényelem, ünnep, mennek és önfeláldozó módon teszik a dolgukat. A ma otthon maradó idősek ugyanezt
az életmentést végzik. Nem a gátakon, nem látványosan, de valósággal. Védjük magunk és mások életét okosan és
kitartóan. Jogkövető magatartásunkkal a magunk helyén védjük a magyar egészségügyet az összeomlás beláthatatlan
következményeitől. Ez egy nagyon hasznos és értelmes életforma. Talán nem is vagyunk igazán tudatában ennek. Ez
ad nekünk tartást, emberséget és jó reménységet.
És majd ha vége lesz a szorosságnak, éppen ettől lesz
emberségesebb a mosoly, jobb ízű a szó és a bor! Karácsony felé közeledünk. A betlehemi pásztorok jutnak eszembe,
akiket az első karácsonyon nem a kényelmes komfort tett boldoggá, hanem egy soha nem látott, tiszta égi fény és
üzenet: „Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, mert született néktek ma
megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” Az ő ünnepük igazi volt, miközben „éjszaka vigyáztak a nyájuk
mellett.”

Vigyázzunk mi is értékeinkre és az életre, és ha
eközben mégis részünk lehet az ünnep meghitt
pillanataiban, ne fussunk el előlük, hanem éljünk
velük örömmel és hálaadással.
Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok
mindenkinek!
Kiss László

