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Harmadik világ
„Nem mindannyian tehetünk nagy dolgokat,
de mindannyian tehetünk kis dolgokat
nagy szeretettel.”
Teréz anya

Indiai helyzetkép
Indiában jelenleg értelmetlen vita borzolja a kedélyeket. A vitát Mohan Bhagwat, az RSS [Rashtriya
Swayamsevak Sangh, hindu nacionalista jobboldali
szervezet] főnökének minapi nyilatkozata okozta, amely
szerint Teréz anya egyedüli célja az lett volna, hogy az
embereket a keresztény hitre térítse.
Természetesen semmi különleges nincs Bhagwat
megnyilatkozásában. Ő egy követ fúj a Sangh Parivarral [szintén hindu nacionalista szervezet], amelynek
elsődleges célja az ország kisebbségeinek befeketítése.
Meenakshi Lekhi, a BJP [Bharatiya Janata Party, az
országban a jelenlegi legnagyobb párt] szóvivője hozzáfűzte még azt az ocsmány megjegyzést is, hogy Teréz
anya még a halálos ágyán
is keresztelt. Természetesen egyikük sem tehetett
volna ilyen kijelentést, ha
nem élveznék az ország
vezetőjének, a szélsőségesen muszlimellenes Narendra Modinak a támogatását.
Természetesen mindenünnen ezrek vették védelmükbe Teréz anyát,
áldva jótetteit és azt a mély
hatást, amelyet milliókra
tett szerte a világon. A
közösségi médiában mindenfelől csatlakoztak ahhoz a szavalókórushoz,
amely szinte vírusként
terjeszt párhuzamosan két
képet: Mohan Bhagwatét,
amint egy nő mossa a lábát, valamint Teréz anyáét,
aki magához ölel egy leprás beteget.
Navin Chawla, a választási bizottság korábbi vezetője, Teréz anya életrajzírója 2015. február 26-án azt nyilatkozta a Times of India c. újságnak, hogy ő kifejezetten megkérdezte Teréz anyát, valóban térített-e embereket. „Azt felelte: – Én valóban térítek, de arra, hogy
jobb hindu, jobb muszlim, jobb katolikus és jobb szikh
legyél. Ha egyszer megtaláltad Őt, tehetsz, amit akarsz.
A megtérés nem az én művem.”
1996 márciusában Teréz anya Ahmedabadban járt.
Az egyik fogadáson, amelyet az önkormányzati biztos
rendezett számára, egy az RSS-hez tartozó férfi azt
kérdezte tőle: „Miért téríti ön az embereket a kereszténységre?” Teréz anya alázatosan és kedvesen ezt válaszolta: „Nincs hatalmam arra, hogy bárkit is megtérítsek; de ha ön szeretne megtérni, akkor természetesen
imádkozom Jézushoz, hogy érintse meg az ön életét.” A
férfi természetesen azonnal elnémult.
A Teréz anyával kapcsolatos vita előcitálása igen ravasz stratégia: arra irányul, hogy elterelje a figyelmet

néhány hatalmas problémáról, amely országunkat jelenleg gúzsba köti, elsősorban a farmerek erőteljes ellenállásáról a földszerzési rendelettel szemben; ezt a témát a
média könnyedén figyelmen kívül hagyja.
Mindenesetre egy átlagember számára itt a megfelelő pillanat, hogy elgondolkodjon Teréz anya hagyatékán, amely az alábbiakat foglalja magában:
Együttérzés
Teréz anya maga volt a megtestesült együttérzés.
Birtokolta azt a különleges képességet, hogy szinte
mindenkit megérintett a szívével, az utcán haldokló
embertől a hatalmas ország elnökéig. Szeretete ragályos
volt, s az évek során ezzel
az egyetlen kulccsal sok
ajtót nyitott meg.
Őszinteség
Teréz anya ízig-vérig
őszinte ember volt, ami sokaknak jelentett kellemetlenséget! Nem habozott
„nevén nevezni a gyereket”.
Átlátszó volt, és nem rejtette véka alá azt a tényt,
hogy azért volt képes a
szegények legszegényebbjeit szolgálni, mert szerette
Jézust, és őt látta bennük.
Bátorság
Teréz anya minden tettében hihetetlenül bátornak
bizonyult. Csak Istent félte,
embert nem. Meg volt győződve arról, hogy amit ő és
nővérei tesznek, arra szükség van. Képes volt akármennyi akadállyal szembeszállni, hogy a haldoklók,
az árvák, a nem-szeretettek, a visszautasítottak otthonra
leljenek.
Elkötelezettség
Amit Teréz anya biztosan megmutatott mindannyiunk számára: annak az elkötelezettségnek a fontossága,
hogy jobbá tegyük a világot. Múlhatatlan elköteleződése
a szegények legszegényebbjei iránt mindvégig fémjelezte útját. A Szeretet Misszionáriusai ezt az örökséget
folytatják ma is.
Ha Bhagwat és Lekhi meg a fajtájuk megpróbál magába szívni néhányat ezen tulajdonságok közül, akkor
India bizonyára átalakul.
Cedric Prakash
Cedric Prakash jezsuita szerzetes annak a szervezetnek
egyik vezetője, amely 150 iskolaközpontban 15 000 indiai
gyermek tanulását biztosítja; a Bokor Közösség régi barátja, többször járt hazánkban.
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