BOŽIČNI IN NOVOLETNI ČAS
Zlatka Babšek, glavna urednica
Po lepi precej topli jeseni se približujemo zimskemu času. Jesen nas je razveseljevala s svojimi
mavričnimi barvami in nam tlakovala pot z mehkimi preprogami.
Sedaj pa k nam prihaja zimski čas, čas bele opojnosti ali nevšečnosti. Tisti čas, ko je zunaj polno
snega, škripajočega pod nogami. Veselje in smeh na obrazih otrok, morda tudi odraslih, v katerih
je še skrit delček otroka.
Pred nami je čas božičnih in novoletnih praznikov. Rada bi vse nas povabila v čas, ko smo te
praznike preživljali v toplini doma in dobrotah naših staršev oziroma starih staršev. Spomini na to
gotovo še živijo v vsakem od nas, čeprav so se v tem težkem času lahko skrili globoko v našo
notranjost.
Spomnimo se na tisti čarobni čas, ko je bila zbrana vsa družina. Mize so bile obložene z dobrotami
in prostor je napolnjeval vonj peciva. Pa obiski sorodnikov, prijateljev, sosedov…..voščila, objemi,
poljubi. Vse to je v naša srca prineslo toplino, žarek svetlobe in novega upanja.
Res so sedaj časi drugačni mnogo težji, vsega je mnogo manj a ohranimo toplino doma in
prijateljstva.
Spomnimo se prvega praznika po tem, ko nas je obiskala gospa kap. Ali še lahko občutite tisto
globoko ljubezen in skrb domačih ob sebi. Ali ste takrat že vedeli, kako zelo srečni smo lahko, da
je tako. Kdor ima ob sebi ljubljeno osebo, ki ga ljubi in ceni kljub vsemu, ima ob sebi največjo
dragocenost. Dragocenost, ki je ne dobiš kar tako. Vse v življenju je darilo. Kar daš ti drugemu,
lahko dobiš nazaj, Če daš več, dobiš več…
Te dragocenosti dobiš od partnerja, otrok ali staršev. Vedno ti stojijo ob strani, te podpirajo in
pomagajo po svojih močeh, zato so tvoji najdražji.
Pa se spomnimo še časa po naši bolezni, kdo nam je stal ob strani, kdo je bil v hudih trenutkih z
nami in nas vsaj poskušal razumeti. Pravih prijateljev je ostalo bolj malo, a spoznali smo nove, to
je prijatelje, ki se spopadamo s podobnimi težavami, saj je kap vsakemu izmed nas prinesla nekaj
drugega.
Verjetno je vsak izmed nas v Združenju spoznal koga in z njim sklenil prijateljstvo. Tako veste, o
čem vam govorim. To so zelo dragocena prijateljstva, saj smo tu ljudje s podobnimi težavami. Med
seboj si lahko delimo lepe in manj lepe dogodke. Pomembno pa je, da si vzamemo čas za njih in z
njimi preživimo lepe trenutke. Trenutki druženja s prijatelji so zelo pomembni. Z njimi lahko
občutimo toplino, razumevanje, v njih najdemo zgled, pogum, prepoznamo moč, da zmoremo tudi
mi, ali pa se v njihovi družbi le odlično počutimo.
Prav zaradi tega si kljub vsemu poskušajmo v srca in domove priklicati nekaj pozabljene
čarobnosti. Obdarujmo svoje najdražje, pokažimo jim, da jih imamo neskončno radi. Prijatelje pa
obdarujmo z majhnimi pozornostmi, kot so obiski, stiski rok, objemi, poljubi in voščila, ki
prihajajo iz srca.
Tako bomo drug drugemu pokazali, da še mislimo nanj, da se nahaja v našem srcu, da sta ljubezen
in prijateljstvo najlepše in najdragocenejše darilo, ki ga imamo in ga lahko tudi sami damo.
Srečen je človek,
ki ne teče za srečo
kakor za metuljem,
ampak je hvaležen za vse,
kar mu je dano.
(Phil Bosmans)

