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Az Iszlám Állam nevű ter-
rorszervezet vállalta a fe-
lelősséget a támadáso-

kért, melyeket Egyiptomban, 
Tantában és Alexandriában kö-
vettek el kopt templomokban vi-
rágvasárnap. A merényletekben 
negyvennégy ember meghalt, és 
több mint száz hívő megsérült, 
köztük sok gyermek.

Kászim Karabseh, a kezde-
ményezés egyik szervezője 
azt írta a Facebook-oldalán: 
„Vasárnap keresztény testvé-
reink a templomokban lesz-
nek, hogy részt vegyenek val-

lási szertartásaikon, míg a 
szélsőségesek nemzetünk biz-
tonságát fenyegetik... Muszlim 
barátaim és én jelen leszünk 
a Balká kormányzóság terüle-
tén, hogy megvédjük a templo-
mokat és az embereket.”

Jordániában a keresztény 
közösségeket nem vették köz-
vetlenül célba a terroristák, 
bár az Iszlám Állam már több-

ször is közzétett olyan nyilat-
kozatot, melyben Jordánia biz-
tonságát fenyegették.

Egy másik balkái lakos, Fajez 
Rukeidi úgy fogalmazott, a vé-
delem célja, hogy „hangsúlyoz-
zák Jordánia egységét, és hogy 
mindenki számára biztosítsák 
a szabadságot, hogy a vallását 
gyakorolja, anélkül hogy korlá-
toznák vagy megfélemlítenék”. 

A Madabában élő Hászím Al-
Fukahá azt írta, sok muszlim 
fog őrködni a templomok előtt, 
annak érdekében, hogy a ke-
resztények biztonságban le-
gyenek. A Zarká kormányzó-
ságból származó Száleh Abu 
Máhfud is bejelentette, hogy 
más aktivistákkal együtt meg-
védik a templomokat a terüle-
ten, hogy kifejezzék szolidari-

tásukat a húsvétot ünneplő ke-
resztényekkel.

Adzslúnban is hasonló gon-
dolatokat fogalmaztak meg a 
kezdeményezésben részt ve-
vők: meg szeretnék mutatni a 
világnak „a Jordániában lévő 
harmóniát és vidámságot”, va-
lamint mintát kívánnak adni a 
szélsőségesség, az idegengyű-
lölet és a radikalizmus elleni 
küzdelemre. Szerte az ország-
ban számos ellenőrző pontot 
állítottak fel a templomok be-
járatainál, hogy így is biztosít-
sák a keresztény hívek védel-
mét. „Mindig büszkén mond-
juk, hogy Jordánia egy kü-
lönböző darabokból összeál-
ló harmonikus mozaik. Igazán 
szomorú azt látni, hogy milyen 
biztonsági intézkedésekre van 
szükség. Egy kis országban 
élünk, ahol mindenkit jól isme-
rünk” – mondta egy ammáni 
lakos, Hala Szádi a The Jordan 
Timesnak.

Rifát Bader, az Ammánban 
működő Catholic Center for 
Studies and Media (Katolikus 
Oktatási és Médiaközpont) ve-
zetője úgy fogalmazott, az el-
lenőrző pontok telepítése a 
templomokhoz csak egy nor-
mális intézkedés, „hogy segít-
sék a biztonsági személyzetet, 
akik mindig jelen vannak a val-
lási eseményeken”.

Muszlim fiatalok szervezték meg Jordániában a keresztény templomok védelmét húsvétkor

Az egységet hangsúlyozzák
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Örvendek, hogy egy politikus ki 
meri nyíltan mondani, hogy becsü-
lettel dolgoznia kell mindenkinek.

Minden embert meg kell tanítani 
dolgozni, elsősorban azért, mert jó do-
log Isten szorgalmas társai lenni a világ 
továbbteremtésében. Az alkotás örö-
me egyik legszebb, legtisztább öröm, 
melyből juthat akár hétmilliárd ember-
nek is bőséggel ezen a földön. Fenn-
tartható vágyakat kell a szívünkbe ül-
tessünk, olyan tiszta vágyakat, me-
lyeknek az elérése az embert nem 
csak boldoggá, hanem erősebbé, böl-
csebbé, tisztábbá, nemesebbé is teszi, 
a becsületes, alkotó munka az ilyen.

Egy gyerek ellen a legnagyobb bűn, 
mit elkövethetünk, ha csendesen 

hagyjuk elfeküdni, „hospitalizálódni”. A 
gyermek szaladgáljon szabadon, nap 
mint nap feszüljön neki a korához, fi-
zikai képességeihez mért feladatai-
nak. Tanuljon, küzdjön, mert csak így 
tud szellemileg, lelkileg, fizikailag ki-
bontakozni, felnőni, egészséges, nor-
mális emberré válni. A sport, a tanu-
lás, a mindennapi feladatok teljesíté-
se nélkül a gyermekből egy szörnye-
teg, magára és környezetére veszé-
lyes lény fog kifejlődni, és sajnos az el-
múlt évtizedekben rengeteg ilyen em-
ber nőtt fel a Kárpát-medencében is. 
Ahogyan a jó termőföldet bűn nem 
megművelni és bevetni, ugyanúgy 
bűn, ha az iskolákban a tanárok nem 
művelik meg a mindennapi tananyag 

következetes feldolgozásával a fel-
növekvő generációkat.

Egy osztálynyi gyereket, melyet a 
tanárok magukra hagynak, komoly 
eredmények felmutatása nélkül is jó 
jegyekkel jutalmaznak, nehéz össze-
kapni, szorgalmas tanulásra, kitartó 
összpontosításra bírni, nehéz, de nem 
lehetetlen. Amit elmulasztottak a szü-
lők, a tanárok, azt gond bepótolni, de 
nincs más megoldás, el kell kezde-
ni ezt a sodrodó réteget szépen, sze-
retettel a feladatok tudatos vállalásá-
nak teljesítésére bírni. Majd ha meg-
tapasztalják a jól végzett becsületes 
munka örömét, a feladatok elvégzé-
sével együtt járó sikerélmény tiszta, 
jó ízét, akkor lassan maguktól is ne-

ki fognak feszülni a mindennapi mun-
kájuknak. Sajnos, addig is a társada-
lomnak kell bölcsen, alázattal ezeket a 
mostanig nagyvonalúan így-úgy eltar-
tott, feladatok nélkül széthullott tár-
sainkat, mint a gyógytornás a betege-
it mozgásba hoznia. Fájni fog nekik is, 
mindenkinek, de más megoldás nincs!  
Szerintem jelenleg a társadalmunk-
nak ez az egyik legfontosabb feladata. 
Az a művész, politikus, újságíró, a kö-
zösségben tisztséget vállaló személy, 
aki ezt nem látja be, és aki tudatosan 
e gyógyító erőfeszítés ellen bármit is 
tesz, az vagy nagyon tudatlan, vagy 
társadalmunk ellensége.

Világunkat a kitartó munka hozta 
létre, és csak az tudja létben tartani.

Új világ kapujában állunk?!

Az Egyiptomban virág-

vasárnap történt két 

merényletet követően 

muszlim fiatalok kezde-

ményezést indítottak 

Jordániában, hogy hús-

vétvasárnap az egész 

országban megvédjék a 

keresztény templomo-

kat – ahogy mondták, a 

szolidaritás jeleként. 

Jeremy az Amerikai Egyesült 
Államokban élt, súlyos fogyaté-
kossága ellenére nem speciális 
iskolába járt, hanem egészsé-
ges gyerekekkel tanult együtt. 
Tanítónője sokszor türelmetlen 
volt vele, mégis életre szóló ta-
nítást kapott a gyermektől.

Egy kaliforniai általános is-
kola második osztályába tizen-
kilenc kisgyerek járt, köztük 
volt Jeremy is. Ő azonban nem 
hétéves volt, hanem tizenket-
tő, születése óta testi és szel-
lemi fogyatékkal élt. Nem tu-
dott csendben maradni, sem 
mozdulatlanul ülni a helyén, 
folyt a nyála, motyogott magá-
ban, rendszeresen megzavar-
ta a tanórákat. Időnként azon-
ban olyan volt, mintha egy fény-
sugár kitisztította volna az el-
méjét, ilyenkor tisztán, érthető-
en ki tudta fejezni a gondolatait. 

A tanítónő sokszor elveszítette 
miatta a türelmét, végül teljesen 
elkeseredett: itt van egy gyerek, 
aki soha nem tanul meg írni, ol-
vasni, ráadásul meg vannak 
számlálva a napjai, és megaka-
dályozza, hogy nyugodtan dol-
gozzon az egészséges diákok-
kal, akik ráadásul öt évvel fiata-
labbak is. Behívta Jeremy szü-
leit és megkérte őket, vigyék el 
egy speciális iskolába. „A kör-
nyéken nincsenek ilyen iskolák, 
és Jeremy számára nagy csa-
pás lenne, ha el kellene men-
nie, mert ő nagyon szeret ebbe 
az osztályba járni” – válaszolta 
sírva az édesanya. Néhány nap-
pal később Jeremy odasántikált 
a tanári asztalhoz, és jól érthe-
tően ennyit mondott a tanítónő-
nek: „Szeretlek, Miller kisasz-
szony.” A tanítónő megdöbbent, 
és elérzékenyült ettől a várat-

lan vallomástól, elpirult, és ar-
ra gondolt, hogy ő csak a saját 
problémáival van elfoglalva, mi-
közben nem is jut eszébe, mi-
lyen nehéz lehet Jeremy szüle-
inek. Ettől kezdve másként te-
kintett a kisfiúra, igyekezett tü-
relmes lenni vele akkor is, ha a 
gyerek üres tekintettel nézett 
rá, vagy megzavarta a tanítást.

Húsvét előtt a tanítónő Jézus 
haláláról és feltámadásáról be-
szélt a gyerekeknek, és min-
denkinek adott egy nagy üres 
tojást. „Tegyetek bele valamit, 
ami az új életre való feltáma-
dásról szól” – kérte tőlük. Min-
denki örült a feladatnak, csak 
Jeremy maradt csendben. Más-
nap a gyerekek beletették tojá-
saikat a tanári asztalon álló ko-
sárba. Miller tanító néni sorban 
kinyitotta őket, a gyerekek üdv-
rivalgása közepette. Az első to-

jásban egy éppen csak kirügye-
zett virág volt, a másodikban 
egy műanyag pillangó, a har-
madikban egy mohával borított 
kődarab. A következő tojás üres 
volt. A tanítónő biztos volt ben-
ne, hogy ez csak Jeremy tojá-
sa lehet, de nem akarta zavar-
ba hozni a gyereket, ezért in-
kább nem mondott semmit. A 
kisfiú aggódó tekintettel fordult 

hozzá: „Miller kisasszony, mi-
ért nem mondasz semmit a to-
jásomról? Nem tetszik?” „De 
Jeremy, a tojásod üres!” – hang-
zott a válasz. „Igen, de Jézus 
sírja is üres volt!” „Tudod, mi-
ért volt üres a sír?” „Igen, tu-
dom, tanító néni, persze, hogy 
tudom. Jézust keresztre feszí-
tették és betették a sírba, aztán 
az apja feltámasztotta. Ez az új 
élet jele” – válaszolta a gyerek.

A tanítónő sírva fakadt, úgy 
érezte, feloldódik lelke kemény-
sége. Jeremy meglátta és ki-
mondta, amit senki más nem lá-
tott meg, és amit senki másnak 
nem sikerült kimondania. Ah-
hoz, hogy új életre szülessünk, 
le kell mondanunk mindenről – 
tanította meg neki. 

Jeremy három hónappal ké-
sőbb meghalt. A sírján ott volt 
tizenkilenc üres tojás.

Egy fogyatékkal élő kisfiú, aki megmutatta társainak, mi a feltámadás




