
ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK
A VILÁGON

II. János Pál pápa a 2000. jubileumi esztendőre ké-
szülve arra kérte a helyi egyházakat, hogy állítsák
össze saját „martirológiumukat”: azoknak a vér-
tanúknak névsorát, akik a század folyamán életü-
ket adták hitükért, embertársaikért. A pápa adat-
szerűen akarta megmutatni a világnak, hogy
nemcsak az egyház első századaiban voltak üldö-
zöttek a keresztények, hanem ez a világon sokfelé
folytatódik modern korunkban is. Tertullianus
mondása napjainkban is igaz: „A vértanúk vére
az új keresztények magvetése.” XVI. Benedek
pápa 2008. április 7-én a Szent Bertalan bazili-
kában emlékezett meg a 20. század vértanúiról.
A pápa föltette a kérdést: „Miért nem akarták vér-
tanú testvéreink minden áron megmenteni min-
dennél becsesebb életüket? Miért folytatták az
egyház szolgálatát a súlyos fenyegetések és meg-
félemlítések ellenére?” Majd hozzátette: „A 21.
század is a vértanúság jegyében kezdődött. Ha a
keresztények valóban a föld kovásza, világossága,
sója, akkor ők is, mint Jézus, üldöztetésnek lesz-
nek kitéve: hozzá hasonlóan ők is „jel, amelynek
ellenemondanak. A testvéri élet, a szeretet és a hit,
a legnyomorultabbak és a legszegényebbek szol-
gálata, ami a keresztény közösségek életét jel-
lemzi, néha erőszakos szembenállásba ütközik.
Milyen jó ilyenkor föltekinteni azoknak ragyogó
példájára, akik a vértanúságot is vállalva példát
adtak hősies hűségükről!” „Olyan sokan estek ál-
dozatul, amikor az egyház evangelizációs külde-
tését teljesítették: vérük összekeveredett azoknak
a bennszülött keresztényeknek a vérével, akikhez
a hitet elvitték. Másokat, aki kisebbségi helyzet-
ben voltak, a hittel szembeni gyűlöletből öltek
meg. Végül sokan — vissza nem riadva a fenye-
getésektől és a veszélyektől — áldozták fel magu-
kat azért, hogy ne hagyják magukra az ínséget
szenvedőket, a szegényeket, a rájuk bízott híve-
ket. Püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők
és hívő világiak. Milyen sokan is vannak!”

Alábbi összeállításunk néhány ország helyze-
tét bemutatva némi betekintést próbál adni a világ
különböző országaiban folyó keresztényüldözé-
sekről. Az opendoorsuk.org internetes honlap
összeállítása szerint a legnehezebb a keresztények
sorsa a következő országokban: Észak-Korea,
Irán, Szaúd-Arábia, Szomália, Maldív Köztársa-
ság, Afganisztán, Jemen, Mauritánia, Laosz, Üz -
be gisz tán, Eritrea, Bhután, Kína, Pakisztán,
Türk me nisztán, Comore-szigetek, Irak, Katar,

Csecsenföld, Egyiptom, Vietnam, Líbia, Burma/Mi -
anmar, Azerbajdzsán, Algéria, India, Nigéria
(Észak), Omán, Brunei, Szudán (Észak), Kuvait,
Tadzsikisztán, Egyesült Arab Emirátusok, Zanzi -
bár (Tanzánia), Törökország, Dzsibuti, Marokkó,
Kuba, Jordánia, Sri Lanka, Szíria, Fehér orosz or -
szág, Tunézia, Etiópia, Banglades, Palesztin terü-
letek, Bahrein, Indonézia, Kirgizisztán, Ke nya
(Észak-kelet)

Arra természetesen nincs lehetőség, hogy
egyet len cikkben teljes körképet adjunk. A felso-
rolt 50 országot azonban talán mégis három na-
gyobb csoportba lehet osztani. Néhány országban
még továbbra is fennáll a kommunista diktatúra;
ebből a szempontból Észak-Korea a legsúlyosab-
ban veszélyeztetett ország, nemcsak az országban
dúló éhínség és diktatúra miatt, hanem a keresz-
tények szempontjából is. A volt kommunista or-
szágok közül az óvatos nyitás jelei tapasztalha-
tóak Kubában és Vietnamban, sőt Kínában is,
ahol talán a legösszetettebb a helyzet, s ahol bá-
mulatos vallási fellendülés tapasztalható. (Lásd
erről Salát Gergely: Katolikusok a Kínai Népköztár-
saságban című írását a Vigilia 2004. 7. számában.)
— A legkiszolgáltatottabb a keresztények helyzete
azokban az országokban, amelyek az iszlámot hi-
vatalosan államvallássá nyilvánították, és az isz-
lám jog, a saria alapján tiltják minden más vallás
gyakorlását. A fenti felsorolásból számos ország
ebbe a kategóriába tartozik. — Más országokban,
pl. Indiában, az alkotmány biztosítja ugyan a val-
lásszabadságot, más törvények azonban ennek ér-
vényét jelentősen csökkentik, illetve keresztények
gyakran esnek áldozatul fanatikus szélsőségesek
támadásainak. Az alábbi adatokat részben inter-
netes honlapok, részben a Kirche in Not évkönyve
(Religionsfreiheit Weltweit, München, 2008), illetve
Christen in grosser Bedrängnis, München, 2008.
alapján állítottuk össze. Annak tudatában, hogy
az adatok lehetnek tévesek, töredékesek, min-
den korrekciót, kiegészítést hálásan fogad a szer-
kesztőség. (Magyar nyelven a legrészletesebb tá-
jékoztatással a Christian Solidarity International
Ma gyar ország alapítvány honlapja szolgál: CSI
Magyarország.hu.)

Észak-Korea
A kormányzat hivatalos nyilatkozata szerint az
országban a vallásszabadságot az alkotmány biz-
 tosítja. A hivatalos adatok szerint 10.000 budd-
hista, 10.000 protestáns és 3.000 katolikus él az
országban, ők azonban az állam által elismert
szervezetekhez tartoznak. A hívők csak a párt ál -
tal ellenőrzött, főleg párttagokból álló szerveze-
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tekben gyakorolhatják vallásukat; minden más
vallási megmozdulást üldöznek.

A gyakorlatban csak Kim-Jong-Il és apja,
Kim Il-Sung tisztelete megengedett. Főleg a ke-
resztények és a buddhisták vallásgyakorlását
tiltják. A kommunista uralom kezdete, 1953 óta
körülbelül 300.000 keresztény tűnt el nyomtala-
nul. Azokról a papokról és szerzetesekről semmi
hír nincsen, akik akkor Észak-Koreában mű-
ködtek; feltehetően megölték őket. A pápa a
megüresedett három püspökséget dél-koreai fő-
pásztorokra bízta rá.

Jelenleg 50–70.000 keresztény van börtönök-
ben vagy munkatáborban, vallásuk tiltott gya-
korlása miatt. (A becslések szerint körülbelül
300.000 ember él fogoly- vagy munkatáborban a
legkegyetlenebb körülmények között, bár a fog-
vatartottak száma egyes hírek szerint az utóbbi
két évben csökkent.) Körülbelül 400.000 keresz-
tény él titkosan, földalatti szervezetekben. 2007-
ben nyilvánosságra került egy, a hadseregben
terjesztett titkos dokumentum, amely szerint „a
vallás mint a rák terjed az észak-koreai hadse-
regben, amelynek a feladata pedig a szocializ-
mus védelme”. Ezért azt „a legsürgősebben ki
kell irtani, mivel az a világszerte lévő ellensége-
inktől származik”. A dokumentum felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy „az országba érkező nemzet-
közi delegációk valójában kémekből állnak, akik
azért jönnek, hogy vallásos és babonás anyago-
kat terjesszenek”. Ezek az írások olyanok, „mint
a méreg, amely szocializmust megrontja, és az
osztályöntudatot gyengíti”.

Phenjanban, a fővárosban négy templom mű-
ködik, két protestáns, egy katolikus és egy orto-
dox. A két protestáns templomban főleg kor-
mánypropaganda folyik, a lelkész a „szeretett
vezért” félistenként tiszteli. Az egyetlen katolikus
templomnak papja nincsen, hetenként egyszer
közös imára gyűlnek össze. Kivételes alkalomnak
számít, ha egy koreai származású, külföldi ál-
lampolgárságú pap engedélyt kap arra, hogy
misét mondjon.

Részletesebb információkkal azok szolgálnak,
akiknek sikerült elmenekülni az országból. Be-
számolnak arról, hogy a munkatáborokban rette-
netes körülmények között dolgoztatják a rabokat,
kínozzák, éheztetik őket. Egy 28 éves asszonyt 2000-
ben tartóztattak le, majd fogolytáborba hurcolták.
2002-ben sikerült Dél-Koreába átmenekülnie. Egy
nemzetközi konferencián így számolt be a fo-
golytáborban szerzett iszonyatos élményeiről.
„Láttam, amint egy kórházban hogyan fojtották
meg az újszülött csecsemőket édesanyjuk szeme-
láttára. (…) Ilyesmikről korábban hallottam már, de
amikor a saját szememmel láttam mindezt, ráéb-
redtem, hogy nem civilizált országban élek.”

Négy ortodox keresztény (egy pap, két dia-
kónus és egy egyházzenész) 2002-ben engedélyt
kapott arra, hogy Vlagyivosztokban magasabb ta-
nulmányokat végezzen. Őket a következő évek-
ben újabbak követték, két orosz teológus pedig
a phen jani egyetemen kezdett tanulmányokat.
A moszkvai patriarkátus egy papját meghívták
a fővárosban élő külföldiek lelkipásztori ellátá-
sára. 2006-ban Weniamin vlagyivosztoki érsek
meghívást kapott arra, hogy szentelje fel a Phen -
janban épült új Szent háromság templomot. A kor-
mány képviselői ekkor reményüket fejezték ki,
hogy ez a templomépítés erősíti kapcsolataikat
Oroszországgal. Az orosz ortodoxiával javuló kap-
csolatok sokak szerint arra vallanak, hogy az or-
szág rászorul a külföldi segítségre, s elsősorban
Oroszországgal kívánja kapcsolatait javítani.

2007 óta történt néhány kedvező változás a ka-
tolikus egyházzal kapcsolatban is. Amikor XVI.
Benedek pápa ez év decemberében ad limina lá-
togatáson fogadta a dél-koreai püspököket, báto-
rította őket arra, hogy a lehetőségekhez képest se-
gítsék észak-koreai honfitársaikat, és keressék a
kiengesztelődést. Ez többnyire segélyek formájá-
ban történik. Így épült meg például már 2005-ben
egy száz ágyas kórház. Ahogy a kórház megnyi-
tásakor Notker Wolf bencés prímás apát fogalma-
zott: „A katolikus kórházak a béke és a kiengesz-
telődés reményének jelei. Az együttműködésnek
új útjait nyithatják meg.”

Irak
2005-ben Irak új alkotmánya az iszlámot „hiva-
talos vallássá” nyilvánította, hozzátéve: „Sem-
milyen törvény nem fogadható el, amely az isz-
lám joggal ellentétes.” Ugyanakkor hozzáteszik,
hogy a szabadságjogokat és a vallásszabadságot
tiszteletben tartják. A keresztényeknek nem volt
lehetőségük e törvény ellen tiltakozni, a 275 fős
parlamentben hárman voltak keresztények.

Szaddam Husszein uralmának megbuktatása
2003-ban annyi előnnyel járt, hogy az egyházak
visszakapták korábban államosított épületeiket,
és ott lehetőségük nyílt a katekézisre. A bagdadi
érsek szerint azonban minden a kereszténység
megszüntetésére irányul Irakban. Mivel a saria az
egyetlen elfogadott jogrendszer, a keresztények-
nek nem maradt mozgásterük: a kormányzat
tervszerűen a kiirtásukra törekszik. A káld pátri-
árka szerint: „Azért szenvedünk, mert ’keresz-
ténynek’ hívnak bennünket.” Az üldözések meg-
erősödtek, amióta 2006-ban az Al-Kaida iraki ága
a szunnita többségű területeken kikiáltotta az
„Iszlám Irak Államot”.

A keresztények számtalan támadásnak van-
nak kitéve. Jogfosztottságukat kihasználják a
fegyveres iszlám szélsőséges csoportok, a ke-
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resztények lakta negyedekben rendszeresek a
„tisztogatási akciók”. A káld és az asszír egyház
pátriárkája 2007-ben közös nyilatkozatban tilta-
kozott: „Irak számos vidékén a keresztények az
elnyomás, az elhurcolás, a kilakoltatás áldozatai
lesznek, főleg azokon a területeken, amelyeket
az ’Iszlám Irak Állam’ tart ellenőrzése alatt.

Néhány konkrét eset az utóbbi évekből:
2006: Januárban Kirkukban iszlám funda-

mentalisták két templomot támadtak meg, négy
keresztényt megöltek. Áprilisban négy anglikán
misszionáriust öltek meg. Májusban terroristák
egy keresztény családapát lefejeztek. Júliusban
egy lelkészt elraboltak, 48 órán át kínozták, majd
200.000 dollár váltságdíjat követelve engedték
szabadon. Augusztusban a káld papi szeminá-
rium egyik oktatóját hurcolták el, három hétig
kínozták. Októberben egy szír-ortodox papot ra-
boltak el. Váltságdíjként 350.000 dollárt követel-
tek, és azt, hogy kérjen bocsánatot Benedek pápa
regensburgi beszédéért. Pár nap múlva lefejez-
ték. Ugyancsak váltságdíjat és bocsánatkérést
követeltek egy másik paptól is, őt is lefejezték.
Ugyanezen a napon gyilkosság áldozata lett egy
másik pap is. Novemberben egy protestáns lel-
készt gyilkoltak meg.

2007: Márciusban két szerzetesnővért és két ke-
resztényt gyilkoltak meg. Áprilisban egy keresz tény
faluban bombát robbantottak, húszan vesztették éle-
tüket. Májusban egy minibuszban utazó hét ke-
resztényt raboltak el, összeégett holttestüket az út
mentén találták meg. Ugyanekkor 24 keresztény
holttestére bukkantak Bagdadban, kivégzésük
előtt megkínozták őket. Egy keresztény iskola előtt
autóbomba robbant fel, tízen meghaltak, 140-en
megsebesültek. Júniusban egy káld papot három
diakónussal lelőttek a vasárnapi mise után. Meg-
gyilkolása előtt a lelkész halálos fenyegetést kapott:
megölik, ha a templomba belép és misét mond. Jú-
niusban egy egyetemistákkal teli buszt raboltak el.
A moszuli egyetemnek 1.500 keresztény hallgató-
ja volt, a fenyegetések miatt nem folytathatták ta-
nulmányaikat. Egy iraki újságíró a keresztényül-
dözésekről ezt írta: „Ha egy erős kormány nem
garantálja a biztonságukat, félő, hogy a kereszté-
nyek teljesen eltűnnek ebből a térségből.” Hama-
rosan meggyilkolták. A meggyilkolt vagy elhurcolt
családok száma szinte felmérhetetlen. A kivég-
zésekről készült felvételekkel is rettegésben akar-
ják tartani a keresztényeket, és arra kényszeríte-
ni, hogy vagy áttérnek a muszlim vallásra, vagy
elhagyják az országot. Sokan az autonómiát élve-
ző Kurdisztánban keresnek menedéket (számuk
már 100.000 körül mozog), ahol a keresztények még
az állami apparátusban is jelen vannak. Itt is félnek
azonban az iszlám terjedésétől. Sok keresztény me-
nekült a szomszédos országokba: 2007 végén

30.000 Jordániában, 100.000 Szíriában, 4.000
Törökországban települt le. Az 1987-es népszám-
láláskor még 1,4 millió keresztényt tartottak szá-
mon, számuk 2003-ra 800.000-re, napjainkra 200.000-
re csökkent.

2008 februárjában elrabolták Faraj Rahho káld
érseket, három kísérőjét azonnal megölték, az ő
holttestét két héttel később találták meg. Az eset
világszerte megdöbbenést váltott ki, a hívei attól
félnek, hogy mindnyájan erre a sorsra jutnak.
Utódját, Emil Shimoun Nonát 2009 novemberé-
ben választotta meg a káld püspöki szinódus, a
választást a pápa megerősítette. Az új érseket 2010
januárjában szentelték püspökké. Az új érsek sze-
rint „az érsekség sok épületét, templomát, kated-
rálisát megrongálták vagy lerombolták. Egyes vi-
dékek, ahol valaha csupa keresztény család lakott,
ma teljesen kihaltak. Megpróbálunk mindent új-
jáépíteni, anyagi és lelki értelemben egyaránt.
Fon tos, hogy folytassuk a párbeszédet muszlim
testvéreinkkel, és fenntartsuk azt jó viszonyt, ami
az emberek között megvan. Ez az egyetlen módja
annak, hogy csökkentsük az ilyen szektás, funda-
mentalista erőszakot.”

A szentelés alkalmával Kirkuk káld érseke így
nyilatkozott: „A helyzet sok kihívás elé állítja az
új püspököt: a keresztény közösségre nehezedő
erősödő politikai nyomás fájdalma, a hívek elme-
nekülése, a paphiány; a lelkipásztori ellátást a még
megmaradt közösség helyzetéhez kell igazítani,
kapcsolatot kell kiépíteni más egyházakkal és ter-
mészetesen a muszlim közösséggel; és természe-
tesen nagyon kívánatos volna a templomok resta-
urálása és konzerválása, amelyek némelyike a
kereszténység első századaiban épült.”

Szaúd-Arábia
Az összes arab országból itt utasítják el a legnyo-
matékosabban a vallásszabadságot. A királyság
hivatalosan is muszlim, a Korán az ország egyet-
len alkotmánya, jogrendszerének alapja pedig a
saria, minden nem-muszlim istentisztelet tilos, az
iszlám vallásból kilépőkre halálbüntetés vár. Ezt
az országot tartják Mohamed próféta hazájának, a
legszentebb országnak, amelyben még a másik
két „könyv-vallást” (a zsidóságot és a keresztény-
séget) sem tolerálják. A hatóságok a legszigorúb -
ban tiltanak az iszlámon kívül minden egyéb
(keresztény vagy akár siita) vallási megmozdu-
lást, vallási tárgyat vagy jelképet (kereszt, rózsa -
füzér, Biblia). Erre a célra külön vallási rendőrsé -
get tartanak fenn, ők végzik a (gyakran tömeges)
letartóztatásokat és a foglyok kínzását. A fog-
lyokat csak avval a feltétellel engedik szabadon,
ha aláírják a vallásukat megtagadó nyilatkoza-
tot. A szaúdi királyra nehezedő nemzetközi nyo-
más hatására az utóbbi években megengedték a
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vallásgyakorlást más vallások követőinek, de
csak magánházaknál; a gyakorlatban azonban
ez az engedmény alig érvényesül.

A keresztények többsége külföldi vendég-
munkás (a 8 millió vendégmunkásból körülbelül
1 millió), akik főleg a Fülöp szigetekről, Euró -
pából, Amerikából vagy a Közel-Keletről szár-
maznak. A keresztények lelkigondozása tilos,
nyil vános istentiszteleten nem vehetnek részt,
pap nem tartózkodhat az országban. Rendszere-
sen érkeznek hírek arról, hogy magánházaknál
imádságra összegyűlt keresztényeken rajtaütöt-
tek, többeket letartóztattak, nemegyszer megkor-
bácsoltak. A pápa 2007 novemberében „szívélyes
légkörben” fogadta Abdullah királyt. A Vatikán
Szaúd-Arábiát mindig azon országok közé so-
rolta, amelyekben a vallásszabadságot a legke-
vésbé sem tartják tiszteletben. A látogatás alkal-
mával Arábia apostoli vikáriusa kijelentette, hogy
az utóbbi időben csökkent ugyan a letartóztatá-
sok száma, és a vallási rendőrség hatáskörét kor-
látozták, a találkozó mégis jó alkalom lehet arra,
hogy a keresztények üldözöttségét csökkentse.

Szomália
Az országban csaknem két évtizede kaotikus ál-
la potok uralkodnak. Amikor 2006-ban az iszla -
mis ta csapatok átvették a hatalmat, a parlament a
saria szélsőségesen fundamentalista értelmezését
fogadta el: az iszlám az egyetlen megengedett val-
lás; betiltották a futballt, a zenét és a filmeket, be-
zárták a mozikat, tiltották az éneket és a táncot
— ahogy a tálibok tették Afganisztánban 1996-ban.
Az év második felében az etióp hadsereg segítsé-
gével elűzték az iszlamistákat a fővárosból, a tör-
zsi háborúk és gerillaharcok azonban azóta is
folytatódnak. Az etióp haderő 2009 januárjában
elhagyta az országot, létrejött az átmeneti kor-
mány. Áprilisban a parlament egyhangúlag elfo-
gadta az iszlám törvényt, azt remélve, hogy ezzel
növelik népszerűségüket a muszlim milicistákkal
folytatott harcukban.

A keresztényeket a kormányerők és a milicis-
ták is üldözik, az elmúlt évben is többeket megöl-
tek, elraboltak, letartóztattak, megkínoztak. Mo -
ga dishu főpásztorát, Pietro Salvatore Colombo
püspököt a katedrálisában ölték meg 1989-ben.
A szomáliai katolikusok gondozását azóta Dzsi-
buti püspöke látja el apostoli adminisztrátorként.
2006-ban egy 22 éves szomáli fiatalembert agyon-
lőttek, mert áttért a keresztény hitre, de azóta is
tucatnyi hasonló esetről érkeztek hírek. A legtöbb
keresztény az ország déli részén él, hitüket ti-
tokban gyakorolják, súlyos veszélyek közepette.
A templomokat már évekkel ezelőtt lerombolták,
a megmaradt katolikusok magánházaknál gyűl-
nek össze imára, misére. A fővárosban több szer-

zetesnővér dolgozik az SOS Gyermekfalu klini-
káján. 2007-ben egy olasz nővért és egy biztonsági
őrt lelőttek. A hatóságok sajnálkozásukat fejezték
ki, az eset azonban jól mutatja a szélsőséges iszla -
mista csoportok agresszivitását.

1994–2010 között 33 bennszülött vértanú
nevét jegyezték fel, és tíz külföldi misszionáriusét
(www. Somalis for Jesus: The Martyr’s corner)

Afganisztán
A jelenlegi elnök, Hamid Karzai mérsékelt musz-
limnak számít. 2006-ban mégis újra felállították a
vallási rendőrséget, amelyet annak idején a táli-
bok hoztak létre, hivatalosan avval a céllal, hogy
„az erényeket előmozdítsák, és elűzzék a go-
noszt”. Az utcákon burka nélkül járó asszonyo-
kat, a szakállukat nem gondozó vagy éppen zenét
hallgató férfiakat megbüntették. A valódi cél
azonban az volt, hogy az iszlám jog szélsőséges
változatát rákényszerítsék a lakosságra. Ezt a
rendőrséget 2001-ben már feloszlatták, ma azon-
ban újra működik, „hogy megmondja az embe-
reknek, mit enged meg és mit tilt az iszlám”.

A 2004-ben elfogadott alkotmány garantálja a
vallásszabadságot és a vallásgyakorlást „a törvé-
nyek szabta keretek között”, kötelezettséget vál-
lal az általános emberi jogok tiszteletben tartá-
sára. A saria mint jogforrás azonban gyakorlatilag
irreálissá teszi a jogok tiszteletben tartását, és alig
hagy teret a vallásszabadságnak. Az iszlám meg-
sértése vagy elhagyása az iszlám jog szerint ha-
lálbüntetéssel jár, a gyakorlatban tehát szigorúan
tilos az áttérés más vallásra. Főleg vidéken a mul -
lahok és az imámok teljhatalommal rendelkez-
nek, és a saria szab meg minden törvényt.

Az egész világot bejárta a 41 éves Abdul Rah -
man története. 2006-ban tartóztatták le, az aposz -
tá zia vádjával. A bírósági tárgyaláson kiderült,
hogy 16 évvel korábban lett kereszténnyé egy ke-
resztény segélyszervezet munkatársának hatá-
sára, aki a pakisztáni menekülttáborokban dolgo-
zott. Családját elhagyva ekkor Németországba
emigrált, ott élt 2002-ig. A tálibok leverése után ha-
zatért, és a bírósághoz fordult, kérve, hogy lánya-
iról gondoskodhasson. A bíró ezt az iszlám meg-
sértéseként értelmezte, és halálbüntetést szabott
ki rá. Világszerte sokan — köztük XVI. Benedek
pápa is — fordultak Karzai elnökhöz, kérve az íté-
let megsemmisítését. Végül a legnagyobb titokban
szabadon engedték, Olaszország pedig menedék-
jogot adott neki, ahol ma is rendőri védelem alatt
él. Amikor kiadatása kitudódott, országszerte tün-
tetések kezdődtek, halált kiáltva a keresztényekre.
Az ENSZ-titkárság később legalább három hason -
ló esetről tudósított.

A keresztényellenes hangulatot fokozza a
külföldi csapatok jelenléte, továbbá némely pro-
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testáns csoport oktalan és erőszakos térítése is. A
keresztények így katakomba-létre kényszerülnek.
Az egyetlen engedélyezett templom a kabuli olasz
követség kápolnája. Egy koreai újság beszámolója
szerint Kandahar városa az iszlám szélsőségesek
fellegvára. „A táliboknak öt éves korukban kí-
vülről meg kell tanulniuk a Koránt, és arra nevelik
őket, hogy gyűlöljenek minden más vallást, kü-
lönösen a kereszténységet. 2001 óta, amikor az
amerikai csapatok bevonulásával elvesztették
politikai hatalmukat, egyre elszántabban és erő-
szakosabban hajtanak végre terrorakciókat a
külföldiek ellen.” Az utóbbi években mégis némi
jele tapasztalható az enyhülésnek. Éveken át
csak néhány Jézus Kis Nővére és 4–5 külföldi hívő
alkotta a katolikus közösséget. Most egyre többen
vannak, 2006-ban Teréz Anya nővérei közül is né-
gyen otthont nyitottak Kabulban árva gyermekek
számára. Jézus Kis Nővérei is visszahúzódva él-
nek, az egészségügyben és kórházakban dol-
goznak. 46 éve jelen vannak Afganisz tánban, ők
az egyetlen keresztény közösség, amely a tálibok
uralma idején is fennmaradhatott. 2007 óta a je-
zsuiták két menekülttáborban végeznek szolgá-
latot, angolt és biológiát tanítanak az egyetemen.
Jelen van a nemzetközi karitász is.

Jemen
Az 1991-ben elfogadott alkotmány szerint az isz-
lám az államvallás, az egész törvényhozás a sa -
rián alapszik. Az iszlám vallás elhagyása halál-
büntetést von maga után (amint a rablás, lázadás,
lopás, házasságtörés és az alkoholfogyasztás is).

A missziós tevékenységet idegen ellenséges
beavatkozásnak tekintik, gyakran a humanitá-
rius segélyeket is visszautasítják, attól félve, hogy
ezen a címen misszionáriusok jelennek meg az
országban. Internetes oldaluk, a „Yemen4Jesus”
több megtérésről számol be, de számos olyan al-
kalomról is, amikor keresztényeket elhurcoltak,
megkínoztak.

India
Az 1950-ben elfogadott alkotmány szerint India
28 államból álló szövetségi köztársaság. Az alkot-
mány biztosítja a vallásszabadságot és a szabad
vallásgyakorlást, ennek ellenére számos állam ho-
zott olyan törvényeket, amelyek pénzbírsággal és
börtönbüntetéssel sújtják azokat, akik a hindu val-
lásról áttérnek más vallásra. A hin duizmusra való
áttérés viszont megengedett.

2007 őszén Orissza államban megkezdődött
a keresztények üldözése, azt követően, hogy
egy hindu vezér meggyilkolásáért a kereszté-
nyeket tették felelőssé. Hindu szélsőségesek
Kandhamal tartományban rátörtek keresztények
házaira, többeket megöltek, sokakat megsebesí-

tettek. Templomokat, kolostorokat, egyházi épü-
letet gyújtottak fel vagy romboltak le, körülbelül
600 keresztény család házát pusztították el, ötezer
ember vált hajléktalanná. A hatóságok és a rend-
őrség egyetlen alkalommal sem avatkozott be a
megtámadottak védelmé ben. Szenteste az egyik
faluban 200 késekkel, puskákkal felfegyverzett
szélsőséges tört be a templomba, tüzet nyitottak
a hívőkre, majd tucatnyi keresztény házát lerom -
bolták a faluban. Az éjféli mise alatt bombát dob-
tak Bhuhabeswarban az érsek házára. Ugyanezen
az éjjelen másutt is több száz szélsőséges támadott
meg templomokat, és gyújtotta fel azokat, kolos-
torokat, keresztény kórházakat, iskolákat rom-
boltak le. 252 templom, 5000 ház, 13 oktatási in-
tézmény vált romhalmazzá. Sok keresztény
mindenét hátrahagyva menekült az erdőkbe,
élelem és víz nélkül. Velük menekültek a Szere-
tet Misszionáriusainak nővérei is. Több kolosto-
rukat felégették, lerombolták. Összesen mintegy
10.000 keresztény család otthonát rombolták le,
mintegy 50.000 ember kényszerült otthona elha-
gyására. India legfelsőbb bírósága elrendelte
ugyan a károsultak kárpótlását, a helyi hatóságok
azonban ezt nem tették meg.

A helyi érsek információi szerint több mint
egy évvel a vérengzések után még mindig több
ezren bujkálnak az erdőkben, kunyhókban, sát-
rakban. A helyi hatóságok, akik előidézői vagy
szemtanúi voltak sok ezer épület lerombolásá-
nak, megmásítják a tényeket, és azt állítják, hogy
béke és rend uralkodik a vidéken. Az igazság-
szolgáltatás visszásságait jól mutatja, hogy az ál-
dozatok több mint 3000 esetről tettek jelentést a
rendőrségen, de ennek alig egy negyedét regiszt-
rálták. Ezeknek is alig egy harmada jutott el a fel-
állított bíróságokhoz, a vádlottak többségét azon-
ban nem állították bíróság elé.

Ez év februárjában az Európai Unió hosszú
tárgyalások után engedélyt kapott arra, hogy kül-
döttsége látogatást tegyen Orisszában, és tárgya-
lásokat folytasson a hatóságokkal. (2009 őszén
már járt ott európai küldöttség, de Kandhamal
tartományba nem engedték be őket.) Látogatásu-
kat valójában csak a központi kormány nyomá-
sára engedélyezte a helyi vezetés, megszabva,
hogy kikkel találkozhatnak. Így nem adtak lehe-
tőséget arra sem, hogy a vérengzések kivizsgálá-
sára felállított bíróság tagjaival beszéljenek. Már a
repülőtéren tüntetők fogadták a delegációt, hindu
nacionalista szervezetek pedig tiltakoztak, hogy
idegenek próbálnak beavatkozni az ország bel-
ügyeibe. A delegáció távozása után avval vádol-
ták őket, hogy titkos találkozókat szerveztek a ke-
resztényekkel.

BERNÁT LÁSZLÓ
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