A szeretetről
Karácsony idején mindig előkerülnek elmélkedések a szeretetről.
A Somogy Megyei Önkormányzatban egy képviselőtársam az alábbiakat írta erről:
„Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket
főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és
minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet,
mindez semmit sem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de
nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a
lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A
szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő
asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el
nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a
szeretet az megmarad.”
Áldott, békés karácsonyt és boldog újévet kívánok!
Prépost László

Kun István
A Mennyei Szeretet érkezése Földünkre….
A teremtés kezdete óta minden évben december 5‐én egy sehová nem tehető, ám minden
élő ember lelkében érezhető Mennyei Szeretet Energia áramlik….
Mindegy hisz‐e a Teremtőben, az Égiekben, ez az érzés megjelenik benne… Hiába van jelen a
Szabad Akarat jelensége itt a Földön az Embernél, ebben az esetben ez az energia felülírja
azt, és segít annak a személynek, aki kéri ezt! Igen, pont ezért írom ezt a pár sort, mert élni
kell ezzel a lehetőséggel, elfogadva adni a SZERETETET, ‐ így nagybetűvel, mert a Szeretet az
egyetlen, ami meghazudtolja a fizikát, mert minél többet adsz belőle, annál több marad!
Hogy adhass belőle akkor is, ha a Te Lelked még üresnek tűnik! Isten áldjon Mindenkit!

Karácsony‐föld és Karácsony‐sziget
1777. december 24‐én fedezte fel Cook kapitány a déli tengerek egyik legszebb,
legfenségesebb korallszigetét. E nap tiszteletére Karácsony szigetnek keresztelte. Ma is így
hívják, területe 135 km2 népessége 2072 fő, pénzneme az ausztrál dollár, himnusza az
Ausztrál himnusz.

