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A karácsonyi idő az ajándékozás ideje. Az, hogy az Újév is ebbe a periódusba esik, csak további 

fontosságot ad ennek az időszaknak. Amikor örömmel köszöntjük és ünnepeljük az Új Év első 
napját, nyolc csodás ajándékot kéne adnunk saját magunknak és mindenki másnak – de nem csak 

ma, hanem minden egyes napon. Ezek az ajándékok a következők:  

A Béke ajándéka  

Ezen a karácsonyon talán ez a legszükségesebb és a legszebb ajándék, amelyre saját magunknak 
és mindenki másnak is szüksége van. Az igazi béke izgalmas, élő és törékeny. Nem a temető 
békéje, hanem olyan, amit az egyszerű ember is megtapasztalhat akár egy piactéren, egy zsúfolt 

pályudvaron, egy bevásárlóközpontban, egy imádságos helyszínen, de akár még egy diszkóban is 
– igen, bárhol, ahol vállt vállhoz szorítva tud helyet adni a másiknak: legyen annak bármilyen 

színű a bőre, tartozzék bármilyen etnikumhoz, valláshoz, osztályhoz vagy kaszthoz. Az 
egyenlőség és a méltóság békéjét. Az első üzenet, amivel Jézus születésének hírül adásakor az 
angyal megszólítja az egyszerű pásztorokat, így szól: “Békesség a Földön a jóakaratú 

embereknek!” Ma a Béke Világnapja van és MINDENKI békéjéért imádkozunk.  

Az Erőszakmentesség ajándéka   

A mostani Béke Világnapra Ferenc pápa üzenetében “az erőszakmentesség, mint a békét szolgáló 
cselekvés stílusa” gondolatot állította középpontba. Üzenetében nagy együttérzéssel szól arról 

hogy “Az erőszak révén nem tudunk gondoskodni darabokra esett világunkról”. Ferenc pápa 
emlékezetünkbe idézi az erőszakmentesség kimagasló képviselőit: Mahatma Gandhit és Khan 

Abdul Ghaffar Khant, Martin Luther Kinget és Teréz anyát, Leymah Gbowee-t és a libériai 
asszonyok ezreit – valamennyien megérdemlik tiszteletünket. Egészen biztosan nem könnyű 
erőszakmentesnek lenni egy olyan világban, amely intézményesítette az erőszakot. A gyerekek 

kedvenc karácsonyi ajándékai a játékfegyverek és az erőszakos videójátékok. Könnyen 
hibáztatjuk “a terroristákat”, általában megfeledkezve azokról, akik busás hasznot húznak abból, 

hogy valamennyi harcban álló félnek gyártják és szállítják a fegyvereket, a töltényeket. Az 
elmúlt évben bőven elég erőszakot láttunk (múlt éjjel – szilveszter éjszakáján – az isztambuli 
merényletben halt meg közel 40 ünneplő), háborúkat és konfliktusokat éltünk meg minden 

szinten: országok háborúznak, polgárháborúk dúlnak és sok az otthoni erőszak is. 
Erőszakmentességre van szükségünk hogy értelmes és tartós béke köszönthessen be. 

Az Igazságosság ajándéka 

A mai világ sok konfliktusának mélyén a társadalom különböző rétegeiben megtapasztalt 

igazságtalanság húzódik. Nélkülözés, kizsákmányolás, az emberi jogok megsértése – bőséggel 
láthatjuk mindenfelé. Általában nem törődünk vele – legalábbis addig, amíg közvetlenül 
bennünket nem érint! Az ENSZ Biztonsági Tanácsának néhány napja tartott határozathozatala 

során a palesztinok jogos követelése ismét nem nyert kellő támogatás, noha a világ országainak 
nagy többsége támogatja a palesztinok ügyét. Aztán ott az ENSZ Klímaváltozási Konferenciája, 



amely a közelmúltban tető alá hozta a “Párizsi klímaegyezményt”, és ezt mára 194 ország alá is 
írt. Ugyanakor fájó, hogy néhány ország máris “hajtűkanyart vett” és már nem is tartja magát 

felelősnek a klímaváltozás ügyében. Az emberjogi aktivisták szerte a világon a hatalmasok  
kedvelt céltábláivá lettek. Egységesnek és elszántnak kell lennünk – bárhol éljünk is –, hogy 

fellépjünk az igazságtalanságok ellen. Egy igazságosabb világgal kéne megajándékoznunk 
magunkat! 

Az Igazság ajándéka 

A világ úgynevezett “erős vezetői” felháborító hazugságokkal tartják a népeket megosztott, 

alávetett, leigázott állapotban. Bármikor és bárhol találhatunk rá példákat: Indiától az Amerikai 
Egyesült Államokig. Indiában ezek a mítoszok, féligazságok, ostoba magyarázatok az utóbbi 
időkben új nevet kaptak: azt mondják rá, hogy ez “fekuizmus”. Hitler idejében azt mondogatták: 

“ha egy hazugságot ezerszer ismételsz, idővel ez lesz az igazság” – és Goebbels propaganda-
miniszter ezt tökéletességre is vitte, ezért is lett a hazugság propagálásának jelzője a “göbbeli”. A 

média jelentős részét bizony megvásárolták, lepénzelték és így aztán alázatosan hajbókol az 
anyagi érdekeknek. Mahatma Gandhi az erőszakmentességének elvével (ahimsza) együtt 
megrögzötten képviselte “az igazsághoz való ragaszkodást” (szatjágraha) is. Az igazság-

keresőket, a figyelemfelhívókat üldözik és félreállítják. Pedig világunkban ma az igazság 
középpontba állítására nagyobb szükség van, mint valaha! 

A Szabadság ajándéka 

Martin Luther King arra hívja fel a figyelmet, hogy “egy darabka szabadság nem elég az 

embernek… ez nem olyan, mint a kenyér: egy szeletnyi szabadságtól nem lakik jól az ember. A 
szabadság olyan, mint az élet. Nem lehet részletekben adni. A szabadság láthatatlan – vagy van, 
vagy nincs!” Az embereket ma is sok helyen megfosztják a szabadságuktól: milliókat üldöznek 

el a lakóhelyükről; a gyermekmunkásoktól elrabolják a gyermekkorukat; nőket nyomnak el és 
aláznak meg férfiuralta társadalmakban; magasabb kaszthoz tartozók rabszolgaként kezelik az 

alacsonyabb kasztokba születetteket; nagyon sokan vannak börtönben igazságos bírósági 
eljárások nélkül; bevándorló munkások feudális rendszerekben robotolnak – és a lista vég nélkül 
folytatható! Aztán ott a “félelem” – ami a társadalmunkban ma oly sokakat tart a markában. A 

“másokra” nagyon könnyen ütünk bélyeget, előítéleteket formálunk csak az öltözéküket látva 
vagy a nyelvüket hallva! A szabadság mérhetetlen ajándék és meg kell mutatkoznia a 

hozzáállásunkban is: ahogyan másokkal bánunk. 

Az Öröm ajándéka  

A mai ünnepekn Mária Istenanyaságát is ünnepeljük és azt olvassuk: “Mária meg emlékezetébe 
véste szavaikat”. Mária anya – a mi anyánk is – és örül, amikor gyermekére, Jézusra tekint. Az 

igazi öröm benső, mélyen spirituális. Persze van az örömnek külső megnyilvánulása is: ilyen 
volt, amikor tegnap éjfélt ütött az óra, a tűzijátékok és a kiabálás, az autódudák és a 
papírtrombiták harsogása – 22 órán keresztül, míg Tongától Szamoáig mindenhol beköszöntött 

az újév. Mindenfelé boldogan vettek búcsút az elmúlt esztendőtől és köszöntötték az újat. De az 
öröm külső megnyilvánulásai – bár szükségesek, de – rövidéletűek. A világ egyszerűen az élet 

öröméért kiált: hogy képesek legyünk időt tölteni a szegényekkel és a kitaszítottakkal, az 



árvákkal és az öregekkel, a betegekkel és a magányosokkal. Hogy kinyújtsuk kezünket azok felé, 
akik csendben vannak, akik rejtőzködnek, akik igénytelenek. Egy szelíd érintés, egy forró ölelés! 

Mindannyiunknak meg kéne tapasztalnia az igazi örömöt és meg kéne osztania azt másokkal 
2017 minden egyes napján! 

A Szeretet ajándéka 

Az öröm elégedettséget hoz, a szeretet megtapasztalhatóvá válik. A világ úgynevezett “vezetői” 

bizony sokakat megmérgeztek már a maguk gyűlölködésével, megosztó elképzeléseivel, 
amelyeket bőséggel terjesztenek mindenfelé, leginkább az alattvalóik (választóik) körében. 

Könnyűszerrel alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést a sebezhetőkkel szemben, tesztnek 
sértő megjegyzéseket másokról, építenek falakat és lelkiismeret-furdalás nélkül indítanának akár 
atomháborút is. A világnak égető szüksége van a szeretet hűsítő balzsamára: simogatásra, 

gyógyításra, újra éppé tevésre. Szeretetre, ami együttérzést és irgalmat jelent, ami megbékélést és 
megbocsájtást mutat. A világ minden jelentős vallásának ez az alapja. Jól tudjuk: a szeretetre 

mindig szükség van: csak ez képes legyőzni a mindenütt jelenlévő gyűlöletet. A szeretet a 
legnagyobb ajándék és a tetteinkben kell megnyilvánulnia! 

A Változás ajándéka 

Az ENSZ élére ma új főtitkár lép: Antonio Guterres, és a világ nagy várakozással tekint rá. Ban 
Ki-moon a maga tíz évnyi szolgálata során számos nehéz, gyűlölködő helyzetben igyekezett 

segíteni. Guterres mintegy tíz évig volt az ENSZ menekültügyi főbiztosa, így személyes 
tapasztalata van a menekültekkel, a lakóhelyükről elüldözöttekkel kapcsolatban. A világnak 

minden szinten változnia kell: de a jó irányba kell változnia! Mindegy, hogy kik vagyunk, 
milyen pozíciónk vagy hatalmunk van – végülis csak a hitünk győzhet; a hitünk, hogy igenis 
hozzájárulhatunk a világ jobbá tételéhez! Nekünk magunknak kell megtenni azokat a 

változásokat, amelyeket látni szeretnénk – leglesősorban az élet nagyon kicsi, nagyon egyszerű, 
nagyon hétköznapi tetteivel. 

Ahogy belépünk az Új, 2017-es esztendőbe, legyünk bátrak és ajándékozzuk meg saját 

magunkbat a Béke, az Erőszakmentesség, az Igazságosság, az Igazság, a Szabadság, az Öröm, 

a Szeretet és a Változás ajándékaival, és illő szerénységgel osszuk meg ezeket másokkal is! 
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