CEDRIC PRAKASH 2007. ÉVI KARÁCSONYI LEVELE
Isten nyelve a SZERETET,
És első szavai: IGAZSÁGOSSÁG, SZABADSÁG és BÉKE
Boldog Karácsonyt és áldott új esztendőt!
2008 a nyelvek nemzetközi éve és az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata megszületésének
60. évfordulója

Kedveseim!
MA november 14e van, most írom ezt a 2007. évi karácsonyi levelet … bár még több mint
egy hónap van a jeles napig! De a mai nap is jelentős – több szempontból is –, és ezért
döntöttem úgy, hogy magán a napon gondolkodom el; az elmúlt napokon (a tegnapon) és az
eljövendő napokon (a holnapon).
A TEGNAP jött és ment; és hálásak vagyunk mindazért, ami történt. Számtalan áldásban
részesültünk… ezek közé tartoztak az imáitok, az együttérzésetek, az áldozatotok és a
nagylelkűségetek; mindezekkel segítő kezet nyújtottatok a Gujarati gyermekek felé, és ez
soksok itteni gyermek életét tette tartalmasabbá.
A HOLNAP hordozza imáinkat és jókívánságainkat, amilyekkel Benneteket, a családjaitokat
és a barátaitokat kísérjük. Amikor olvassátok ezt a karácsonyi üzenetet, kívánjuk: éljétek át a
Karácsony áldásait: örömet, békét, szeretetet és reményt – ezeket kívánjuk és kérjünk
imáinkban mindannyiatok számára innen, Gujaratból.
MA tartjuk Indiában a Gyermekek Napját, amikor minden egyes gyermeket megünneplünk.
De a valóság továbbra is szomorú és fájdalmas: gyermekeink nagy többségének még mindig
nem jut színvonalas oktatás, biztonságos gyógykezelés, vagy akár csak tiszta ivóvíz.
Gyermekek milliói kényszerülnek arra, hogy dolgozni menjenek és így küzdjenek a
megélhetésükért.
TEGNAP számos erőszakot láttunk és éltünk át Gujarat államban, India más részeiben és a
nagyvilágban. Október 2án, Mahatma Gandhi születésnapján – amikor az ENSZ először
hirdette meg az Erőszakmentesség Világnapját – mi is ígéretet tettünk, hogy gyakorolni és
hirdetni fogjuk az erőszakmentességet. Noha szándékaink komolyak, bizony a valóság még
sok kívánnivalót hagy!
HOLNAP egy új nap lesz… és ebben fontos helye van reményünknek, hogy az ESP még több
gyermek felé tud segítő kezet nyújtani. 2008. jan. 8án lesz tíz éve, hogy Mike bácsi (Fr.
Urrutia) elhagyott bennünket, és az égi hazába költözött. Ő is a gujarati gyermekek jobb
jövőjében reménykedett. Ehhez a reményéhez csatlakozunk mi is, és elkötelezetten ígérjük:
még többet fogunk ezért a célért tenni!
HOLNAP ünnepeljük Fr. Pedro Arrupe, a Jézus Társasága egykori generálisának a 100.
születési évfordulóját. Gazdag örökségében többek közöt azt hagyta ránk, hogy

„ elkötelezettségünk … Istenben gyökerezik…, hogy mindig újra felfedezzük, újrafogalmazzuk

és újra meg újra lángra lobbantsuk életünket az önzetlen szolgálatban” . Ő mindenkor
hangsúlyozta a hit igazságosságra törekvő voltát, és azt, hogy mások szolgálatában álló
személyiségekké váljunk. Igen, Arrupe mindazt jelképezi, amit tennünk kell, hogy jobb hellyé
tegyük a világunkat.
TEGNAP sok jó barátunkat is elveszítettük… Fr. Ossie Ferrao, a Zankhvavi iskolánk
igazgatója egy tragikus balesetben hunyt el. Ms. Machielse Lenting (Nel) hosszú évekig volt a
Roermondból (Hollandia) kapott támogatásunk egyik oszlopa. Kb. egy hónappal ezelőtt
nagyon váratlanul halt meg. Hálásak vagyunk nekik, és más barátainknak, akik nélkül nem
érhettük volna el mindazt, amit már eddig megtehettünk.
HOLNAP reményeink szerint tovább bővül az ESPcsalád barátainak köre. Még sokkal több
támogatásra van szükségünk. Számítunk tehát mindenkire: ismertesse meg munkánkat
másokkal is! Amit itt teszünk, csak csepp az óceánban… de tudjuk: az óceánt igenis soksok
csepp alkotja! Kíváncsian várjuk, hogy halljunk rólatok!
MA jezsuita testvéreim, Aubrey Fernandes és Francis Pudhicherry segítettek e karácsonyi
levél fejlécének a megtervezésében… Sosem egyszerű feladat, hogy valami az alkalomhoz
illőt, ötleteset találjunk ki, de ami ugyanakkor az adott kereteket nem lépi túl. Nekik sikerült!
Hálás vagyok nekik, ahogy a többi munkatársamnak is: Johnnak, Veronicanak és a
többieknek…
TEGNAP újra meg újra azt láttuk: mindenfelé sárba tiporják az emberi jogokat… a nyelvek
és a vallások csak elválasztanak bennünket, ahelyett, hogy összekötnének… és érzéketlenné
váltunk a Föld bolygó bajai iránt.
HOLNAP ugyanakkor Új Év köszönt ránk… az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
kihirdetésének 60. évfordulójának éve; s ígérjük: ezeket jogokat mi is gyakorolni és hirdetni
fogjuk! A Nyelvek Nemzetközi Éve. Még egy év, amkor itt lakhatunk a Föld bolygón. Legyen
2008 egy új kezdet mindannyiunk számára!
Köszönjük meg az Úrnak a Tegnapokat…, kérjünk Tőle bátorságot, hogy élvezzük a Mát, és
legfőképpen legyen bátorságunk „igen”t mondani a Holnapra.
Boldog Karácsonyt! Boldog Új Évet!
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