
Bűnük az, hogy
keresztények
A 2,2 milliárd keresztény 10%-át, 230 millió hívőt üldöznek világ-
szerte a hite miatt. Minden négy, vallási okokból üldözöttből három
keresztény. Nem ismerhetjük mindannyiuk nevét, sem a sorsát.
Nem láthatjuk az arcukat sem, de tudjuk, hogy mind Krisztus kép-
mását hordozzák. A Christian Solidarity International (CSI), ma-
gyarul Krisztusi Szolidaritás keresztény szervezet az ő arcvonásai-
kat szeretné emberközelivé tenni. A világ több mint 60 országában
pusztán a hitük miatt üldözik, fizikailag bántalmazzák, rabszolgá-
nak adják el, megfélemlítik és elnyomják őket, megfosztva leg-
alapvetőbb emberi jogaiktól is. Bűnösök, mert keresztények.

Dr. John Eibner, a CSI munkatársa 1995-ben szembesült a rabszolga-
sággal. Észak-szudáni arab iszlámisták módszeresen irtották a ke-
resztény vagy tradicionális vallású fekete afrikai lakosságot, és ezrével
hurcolták őket rabszolgaságba. Ezt a CSI jelentette először. Dél-Szu-
dánban nemcsak népirtásról van szó, hanem az Északiak újjáélesz-
tették a régvolt rabszolga-kereskedelmet. Erről a nemrég elhunyt dr.
Bíró Gáspár nemzetközi jogász — akkoriban az ENSZ szudáni kü-
lönmegbízottja — beszélt először nyilvánosan a CSI adataira tá-
maszkodva. A „szudáni rabszolgaság vitathatatlan tény” — állítot-
ta. A rabszolga nem emberi lény, pusztán „beszélő szerszám, egy
mozgó tárgy, amin gyakorolni lehet”. Henri Boulad jezsuita szerzetes
elborzadva írta: „A rabszolgákat már ezresével számolják: férfiak, nők,
gyermekek… Ezt hívják népirtásnak (genocídium)… A CSI képviselői
rendszeresen ellátogatnak ide, hogy visszavásárolják a rabszolgákat.”
Dél-Szudán különválásával ez a helyzet megszűnt, de óvatos becs-
lések szerint még ma is tízezrek — vagy százezrek — senyvednek és
a határvonal miatt rekedtek rabszolgaságban Szudánban. Errefelé egy
ember „ára” 13.000 Ft. A CSI kiváltja, és az újrakezdéshez nélkülöz-
hetetlen egységcsomaggal is fölszereli őket. A Kartúm által fölfegy-
verzett baggara arabok megtámadták a keresztény falvakat, föl-
gyújtották a kunyhókat, elrabolták a kecskéket és teheneket, s a nőket
és gyerekeket rabságba vetették. A meglett fér fia kat a helyszínen meg-
ölték. A CSI már jóval több mint 100.000 rabszolgát szabadított ki, de
a munka jelenleg is folyik. Az otthonuktól és szabadságuktól meg-
fosztottakat fizikailag és lelkileg terrorizálják. Rendszeresen verik,
meg erőszakolják őket, sőt sok rabszolgát megölnek. Többségüknek
arab nevet adnak, Korán iskolába kell járniuk és iszlám előírások sze-
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rint kell imádkozniuk, hogy muzulmánként viselkedjenek. A nők több-
ségét körülmetélik. „Tulajdonosaik” az iszlámra kény szerített ke-
resztény fiúk egy részéből „vallási harcost” faragtak, akiket saját ro-
konaik, honfitársaik ellen vetettek be. A rabszolgákat fizikai és lelki
sajátosságaiktól is megfosztják. Interjút készíteni velük szinte lehe-
tetlen, hisz az átélt szenvedésektől sokan képtelenek megszólalni.

Simon Deng Magyarországra is ellátogatott: „Janicsárokat csináltak
belőlünk. 9 éves gyerekként fogtak el. Mindenkit legyilkoltak, aki az
útjukba került, és fölégették a kunyhókat. Csak az maradt életben, aki-
nek sikerült menedéket találni a bokrokban… Malakal nagyvárosból
rabolt el egy arab férfi, és Északra hurcolt, Koszti városba, ahol egy ro-
konának ajándékozott. Nyugaton ezt egy kedves tárgyra mondják. De
itt én magam voltam a tárgy… Nem tudtam, mit jelent az, hogy rab-
szolga. Állandóan vertek, és nekem némán kellett tűrnöm. De belül nem
volt béke bennem, hiszen azt mondták, ajándék vagyok, és vissza-
mehetek a szeretteimhez. Nem volt választásom: vagy igent mondok
mindenre, vagy megkínoznak. Igen vagy kínzás… Csak erre számít-
hattam 4 és fél éven át. Nem védekezhettem, csak könyörögtem, hogy
ne verjenek túl sokáig. A könyörület szót azonban nem ismerték… Ab-
ban hittem, hogy egy nap Isten megelégeli ezt, és küld valakit, hogy
ez a 9 éves gyerek ne szenvedjen tovább, és ne kelljen keresztülmen-
nie azon, amit addig elszenvedett… Akkor éledt föl bennem a szaba-
dulás iránti remény, amikor a tulajdonosom fiai főiskolára mentek. Ek-
kor a kis faluból Koszti városba kellett költözniük. Három férfit láttam
ott. Shiluk törzsi jeleket viseltek a fejükön. Olyan volt, mintha a sem-
miből tűntek volna elő. Én is shiluk fiú vagyok — kiabáltam. Meg-
mondtam a nevem, és az édesanyám, édesapám, valamint a dél-szu-
dáni szülőfalum nevét is nekik. Mivel nem voltak még törzsi
tetoválások a homlokomon, be kellett bizonyítanom, hogy ki vagyok.
Egyikük azt mondta, beszélnie kell egy falumbelivel… Komolyan vet-
tem, és másnap ugyanott találkoztunk, de akkor már négyen voltak.
Egyikük ismert, mert az afrikai falvak kapcsolatban állnak egymással…
A férfi hirtelen sírni kezdett, mert apám 10 tehenet ígért annak, aki hírt
hoz a fia felől. De eltelt 2 és fél év, és senki sem jelentkezett. A csalá-
dom megrendezte a temetésemet, mert meg voltak győződve róla, hogy
már nem élek. A férfi azért sírt, mert, bár boldog volt, hogy lát, nem
tudta elhinni, hogy életben lehetek… Rabtartóm azt mondta, ha mu-
zulmán leszek, nem vernek és kínoznak többé. Ha iszlámra térek, arab
nevet kapok, és én is a fia lehetek. El akarták venni shiluk törzsi tu-
datomat. Hogy tagadhatnám meg az édesapám természetét, édesanyám
szeretetét, azt a szeretetet, ami annyira hiányzik? Nem tudtam, hogy
mondhatok nemet nekik, mikor mindenre igent kellett mondanom.
3 és fél éven át ezt hajtogattam: majd megmondom, majd megmon-
dom… A shiluk férfiak hazavittek, más szóval: visszaraboltak Dél-Szu-
dánba, ahol újra találkozhattam szeretteimmel. A házunknál a nővé-
rem pillantott meg először, és elkezdett sírni, meg kiabálni. A nevemet
kiáltozta, és anyámat hívta a tukulból. Mindenki sírt, és örült egyszerre.
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Borzalmas nap volt, hisz egy gyerek, akit halottnak hittek, egyszer csak
hazaérkezett. Ezt az érzést le sem tudom írni.”

Max Gassis, el-Obeid egyházmegye — a portyák központja — ka-
tolikus püspöke szenvedélyes hangon beszélt: „A gyerekekkel állatok
módjára bánnak: összeterelik őket, megégetik a kezüket, arcukat, a lá-
nyok nemi szervét — körülmetélés ürügyén — megcsonkítják. Azt kí-
vánom nektek: soha ne lássatok ilyen szenvedő gyermekarcokat
vagy a szülők fájdalmát. Boldogságtól megfosztott gyermekeink — bár
fekete a bőrük, és a tiétektől eltérő nyelvet beszélnek — a ti gyerme-
keitek is. Mennyit ér a fiad? Ötezret? Tízezret? Százezret? Talán egy-
milliót? Honfitársaim azt mondják: ‘Az enyém megfizethetetlen.’ Mert
mindannyian Isten alkotásai. Testvéreim, amikor szolidaritást vállal-
tok a szegényekkel, az üldözöttekkel és az eltaszítottakkal, magatok
is szegények, üldözöttek és eltaszítottak lesztek.”

Észak-Korea ma is sztálinista állam. Kim Dzsong Un apja emberi jo-
gokat lábbal tipró irányvonalát folytatja. A 24 milliós lakosság saját
hazájának foglya. Az emberek éheznek. A kényszermunkatáborok-
ban legalább 200.000 — politikai és vallási okokból — bezárt ember
sínylődik. A foglyokat — köztük nőket és gyermekeket — verik, és
borzalmasan megkínozzák. A rettenetes körülményeket sokan nem
élik túl. A rabok legalább 10%-a keresztény. A menekültek szerint ők
szenvedik el a legsúlyosabb bántalmazásokat.

Phenjanban 4 templom található — 2 evangélikus, 1 katolikus és 1
orosz-ortodox —, azt a látszatot keltve, hogy a keresztények működése
hivatalosan engedélyezett. A buszokkal oda-visszaszállított hívők ada-
tait regisztrálják. Az énekeskönyveket és lelki irodalmat átvizsgálják és
az állami ideológiához igazítják. A fővároson kívül egyetlen templom
sincs. A keresztények csak titokban gyakorolhatják a hitüket otthon,
vagy barlangokban. Akiket a biztonságiak lefülelnek, azok évekre el-
tűnnek a munkatáborok mélyén, vagy halállal lakolnak. Az életveszély
ellenére mind többen próbálnak elmenekülni az ország méretű bör-
tönből. Aki sikerrel jár, az a legtöbb esetben Kínába érkezik, és ha a
hatóságok kezébe kerül, hazatoloncolják, ahol őrizetbe veszik és meg-
kínozzák őket. Az észak-koreai ügynökök Kínában keresik az észak-
koreai keresztényeket, hogy rábírják őket a hívők közti kémkedésre.

Kínában a protestáns Három Ön Mozgalom és a Katolikus Hazafi-
as Szövetség tagjait is elnyomják. Az 1949-es kommunista hata-
lomátvétel után száműzték a misszionáriusokat, majd létrehozták
a létezővel párhuzamos egyházat, amely alá van vetve a kormány-
zat akaratának. A maoista vezetők 1950 nyarán fölszólították a pro-
testáns lelkészeket és hívőket, hogy függetlenítsék magukat min-
denféle külföldi befolyástól. 1954 júliusában Pekingben megalakult
a kínai protestantizmus országos szervezete. A külföldi misszioná-
riusokkal tartott korábbi kapcsolataik miatt a protestánsokra súlyos
megpróbáltatások vártak. Az 1950-es években politikai gyűléseken
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kellett részt venniük, ahol kemény önbírálatra kényszerültek, meg-
hurcolták, átnevelő táborokba küldték és megkínozták őket. A ka-
tolikusok pedig 1957-ben — Rómától elválasztva és a Vatikántól el
nem ismerve — megalkották a Katolikus Hazafias Szövetséget. A pá-
pához hű katolikusokat üldözik. Kína 1996 elején bevezette a föld-
alatti egyházközösségek ezreit sújtó regisztrációs kampányt. Gyer-
mekek és fiatalok hitoktatása tilos, keresztény irodalom nyomtatása
és terjesztése állami engedélyhez kötött. Nyilvános találkozókat csak
olyan helyeken engedélyeznek, amelyeket a hatóságok könnyen el-
lenőrizhetnek. A Katolikus Hazafias Szövetség sem a pápával, sem
külföldi katolikus egyházakkal nem tarthat fönn kapcsolatokat. A hí-
vők nagy része nem hajlandó csatlakozni a katolikus államegyház-
hoz. Ezzel azonban személyes szabadságukat veszélyeztetik: az utób-
bi években is sok pap tűnt el nyomtalanul a hírhedt kínai laogai
(kényszermunkatábor rendszer) mélyén. A nyilvános evangelizáció
betiltása óta az engedélyezett gyülekezetek tagjainak száma alig-alig
emelkedik, míg a földalatti közösségek robbanásszerűen növeked-
nek. A több mint 1,3 milliárd lakosú országban több 100 millióan tar-
toznak valamilyen felekezethez, de csak töredékük tagja valamely
hivatalosan is elismert vallásnak. A mintegy 100 milliós kínai ke-
resztény közösségből csupán 17 millióan tartoznak a hatóságok ál-
tal engedélyezett gyülekezetekhez. Ennek ellenére a kínai keresz-
tények száma nő a világon a legdinamikusabban.

Az Oszmán Birodalom vezetői 1914–15 folyamán hidegvérrel kiirtot-
ták a keresztény lakosság nagy részét. Mintegy 1,5 millió örmény, gö-
rög és szír ortodox keresztényt öltek meg. A modern Törökország a me-
zopotámiai sivatagba hajszolt halálmenetekben elpusztított keresztények
tetemeire épült. Ankara a mai napig tagadja az örmény holokausztot,
sőt nyilvános hangoztatását börtönnel bünteti. A török büntetőtör-
vénykönyv 301. paragrafusát (a törökség rágalmazása) gyakran alkal-
mazzák a keresztények ellen, akiknek nagy része iszlámról áttért kon-
vertita. Mára a 78 milliós összlakosság mindössze 0,2%-a keresztény.
2007. április 18-án Malatyában megtámadták a Zirve bibliakiadót. Órá-
kon át kínozták az irodában tartózkodó három keresztényt, majd elvágták
a torkukat, míg végre megérkezett a rendőrség. Az 5 gyanúsított ko-
rábban arra kérte az áldozatokat, hogy segítsenek nekik kereszténységre
térni. Padovese püspököt, a Törökországi Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnökét 2010. június 3-án késszúrásokkal megölte saját sofőrje. A püs-
pök évtizedek óta ismerte Altun nevű muzulmán alkalmazottját.

A 397-ben alapított Szent Mor Gabriel kolostor a világ egyik leg-
ősibb keresztény lelki központja. Az állam 2009 óta perli az épület-
együttest. A CSI-Magyarország tiltakozására 2009 júliusában ez a vá-
lasz érkezett dr. Mehmet Zafer Üskültől, a török Emberi Jogi Bizottság
elnökétől: „Semmilyen helyhatósági vagy ítélő szerv tagjának sem áll
szándékában a Mor Gabriel Monostor jogi státuszát megváltoztatni.”
A monostor vezetője, Aktaş érsek egy nemzetközi konferencián drámai
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hangon beszélt a támadásról. Beszédét anyanyelvén, arámul tartot-
ta. Hosszan, monoton hangon sorolta a tényeket, majd hirtelen el-
hallgatott. Aktaş érsek egy darabig némán állt, majd felső testével rá-
borult a pulpitusra és hangosan zokogni kezdett. Egész testét rázta
a sírás. A jelenlévők zavart döbbenettel hallgattak és bénultan figyeltek.
A tolmács ölbe ejtett kézzel tétlenül ült. Az érsek siratta Istenét, né-
pét, híveit, a kolostorát. Aztán valaki a terem távoli sarkában halkan,
bizonytalanul remegő hangon énekelni kezdett: — Kyrie eleison! (Uram
irgalmazz!) — Egyre többen csatlakoztak, és a termet lassan betöltötték
a litánia ünnepélyes, esdeklő szavai. — Kyrie eleison! — hullámzott
ismétlődve a jelenlévők ajkáról az imádság. Nem volt sem hangos, sem
dörgedelmes, sem vádló, csak könyörgő, és mindvégig megmaradt
ünnepélyesnek, méltóságteljesnek, szelídnek: — Uram irgalmazz!

Az érsek később elmondta: „aggódunk Törökországért, a javainkért
és a jövőnkért, mivel a minket elpusztítani szándékozó erők titok-
ban tevékenykednek, velünk nem beszélnek, és el akarják kobozni
az értékeinket. Mi asszírok már több ezer éve élünk itt. Nekünk nincs
még egy hazánk.”Erdoğan miniszterelnök 2013 őszén bejelentette, hogy
a kormány vissza szándékozik adni a kolostortól elkobzott földet:
„A visszaszolgáltatással meg akarjuk szüntetni a kialakult jogta-
lanságot, és helyt adunk arám polgártársaink fontos követelésének.”
Érdemi intézkedés azonban mostanáig nem történt.

Egy Elkos nevű faluban jártam, ahol főként keresztények élnek — mond-
ta John Eibner. — Volt ott egy zsinagóga, amit a hagyomány és a köz-
hiedelem a bibliai Náhum prófétához kapcsol. Náhum próféta köny-
vének első fejezete írja róla, hogy Elkosból származik. Ez a zsinagóga
díszes síremlék, pompás épület volt. Ma romokban hever, mert 2009-
ben felrobbantották. A faluban élnek keresztények, akik ellen most
ugyan olyan üldözés folyik, mint a zsidók ellen folyt. Amikor a zsinagóga
romjait láttam, úgy éreztem, a történelem ebbe az irányba halad, és a
keresztény templomokkal is ez történik. Romokban fognak heverni,
vagy mecsetté alakítják át őket. Szaddam Huszein bukása óta az 1,3
milliós iraki kereszténység több mint fele menekülésre kényszerült. Szí-
riába (majd a polgárháború óta vissza Irakba), Jordániába, Libanon-
ba és Törökországba menekültek. Sok keresztény családdal találkoz-
tunk, akik életveszélyes fenyegetéseket kaptak az al-Kaidától és más
terrorista csoportoktól, ha nem fizetnek hatalmas váltságdíjat. Voltak,
akiket elraboltak, majd váltságdíj fejében elengedtek. Valódi terror-
hadjárat folyik a keresztények ellen Irakban. Az ottmaradtaknak biz-
tonságosabb területekre kellett költözniük… Az egyik legfelkavaróbb
élményem, amikor egy gyászoló apával és anyával találkoztam, akik
megrázó képeket mutattak meggyilkolt gyermekeikről. Terroristák tör-
tek be a házukba, az apa után kutatva, mert meg akarták ölni, vagy pénzt
akartak kicsikarni tőle. Mivel nem volt otthon, fegyvereiket az ártat-
lan gyermekek ellen fordították. Mit tudtam tenni? Együtt gyászoltam
és sírtam velük. Az ilyen áldozatokkal együtt érezni, és sírni: ennél töb-
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bet nem tehetünk. De tudom, hogy maga a tény, hogy velük vagyunk,
egyfajta vigasz, hogy nincsenek teljesen egyedül, mert megértik: so-
kakat képviselek a világ minden tájáról, titeket, magyarokat is, hisz nem
a magam nevében megyek oda. Csak az számít, hogy köztük van va-
laki, aki a hívek szélesebb közösségét képviseli. Ez elmondhatatlanul
sokat jelent nekik. Bizonyos értelemben értelmet ad az életüknek, hogy
mások is osztoznak a szenvedéseikben. Sok tekintetben ez a mi mun-
kánk legfontosabb része. Néha azt hisszük, milyen fontos élelmet, vagy
télikabátot, segélyt juttatnunk nekik, ami igaz is. De a legfontosabb, va-
gyis a lényege ennek az, hogy velük vagyunk.

Aziz Matti Ganni (a meggyilkolt Raghíd Ganni katolikus pap apja):
„A fiamat 2007. június 3-án lőtték le Moszulban 3 társával együtt. Ép-
pen kiléptek a Szentlélek templomból, amikor a fegyveresek Allah Akbar
(Allah nagyobb) kiáltással tüzet nyitottak. Raghíd mérnök volt, aztán
Rómában tanult teológiát. De visszajött Irakba, hogy itthon bátorítsa
a szenvedő keresztényeket. Sok életveszélyes fenyegetést kapott, de nem
ijedt meg. Mielőtt lelőtték, fölrobbantották a templomát.” Raghíd atya
alig fél évvel a halála előtt figyelmeztette római barátját, Christian atyát:
„A helyzet itt, az újságokból is láthatod, ijesztő. A keresztények két-
szeresen szenvednek: először a helyzet, másodszor a hitük miatt. Egy
szír-ortodox papot lefejeztek, a templomom 5 támadást kapott. Engem
még a pap elrablása előtt megfenyegettek, annak ellenére, hogy nagyon
meggondolom, mit mondok. Kétszer elhalasztottam a szabadságomat,
mert ilyen körülmények között nem tudtam elmenni a városból. A ra-
madán katasztrofális volt itt Moszulban. Több száz keresztény család
a városon kívülre menekült. Körülbelül 30 ember mindenét hátrahagyva
elmenekült, mert megfenyegették őket. Nagyon nehéz, de Isten ke-
gyelme, hogy támogatást és erőt adhatok nekik. Minden nap farkas-
szemet nézünk a halállal.”

Szíriában vallásilag szított polgárháború zajlik. A keresztények csak
Aszad rendszerében reménykedhetnek. A mecsetekből érkező ingerült
tömegek ezt kiáltozzák: „Alaviták koporsóba, keresztények Libanon-
ba!” A ma is arám nyelvű Malula település az ősi szír kereszténység
legjelentősebb székhelye, az elmúlt hónapokban az iszlámista felke-
lők célpontja lett. Ha valaki keresztény, az már elég ahhoz, hogy cél-
ponttá váljon. A lázadók 2013. április 22-én elhurcolták Mor Gregoriosz
Johanna Ibrahim szír ortodox metropolitát és Bulosz Jazigi görög orto-
dox érseket Aleppóból. A helyszínen megölték a gépkocsit vezető Ib-
rahim püspököt. A két főpapról azóta sincs életjel, a kiszabadításukra tett
erőfeszítések eddig eredménytelenek maradtak. Frans van der Lugt hol-
land jezsuita szerzetest 2014. április 7-én Homszban fejbe lőtték az al-
Nuszra Front terroristái. A 75 éves atya az ostromlott város menekül-
ni képtelen — beteg vagy öreg — keresztényeivel maradt, hogy bátorítsa
őket és gondoskodjon róluk. Frans van der Lugt — a „béke embere”
— több mint 40 éve élt Szíriában. „Számomra nem létezik keresztény
vagy muzulmán, én mindenütt csak embereket látok” — üzente nem-
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rég a mártírhalált halt szerzetes. Homsz városa a polgárháború előtt
körülbelül 60.000 kereszténynek adott otthont. Többségük azóta már
elmenekült. 2011 óta 2,3 millióan — köztük félmillió keresztény — hagy-
ták el Szíriát, és mindössze 4%-uk jutott el Európába.

Egyiptom a 7. századi muzulmán invázió előtt keresztény ország volt.
A koptok a 12. századtól Egyiptom vallási kisebbsége lettek. Az iszlám
uralom alatt üldözték, vagy megtűrték őket. „Az iszlámisták ellenségnek
nevezve mindenkit elutasítanak, aki különbözik tőlük, és el akarják pusz-
títani őket a javaikkal együtt. Ezért támadják meg a többieket, rabolják
el a nőket, rombolják le a házakat, üzleteket és az összes tulajdont. Az
iszlám dogma, vagy tanítás nevében teszik ezt — mondta Pigol Bazil kopt
pap, a frankfurti Szent Márk gyülekezet vezetője. — Az itt élő muzul-
mánok mecseteket akarnak építeni Németországban, ami logikus és el-
fogadható kérés. Akkor viszont oldják föl a keresztények templomépítési
tilalmát Egyiptomban. A Janus-arcú iszlám Európában követeli az ima-
helyek építésének jogát, ám ugyanezt megtagadja a keresztényektől a
saját hazájukban. Azt hiszik, senki sem tudja, mit tesznek otthon a kop-
tokkal.” A 74 milliós lakosság mintegy 10%-át kitevő kopt kisebbség sú-
lyos megaláztatást szenved: a keresztény nőket rendszeresen elrabol-
ják, és muzulmán férfiakhoz kényszerítik feleségül. A hatóság a
legtöbb esetben tétlen. A betiltott Muzulmán Testvériség zavartalanul
tevé kenykedik. Az „arab tavasz” az egyiptomi keresztények rémálma
lett. 2013. augusztus 14-én országos támadás indult ellenük. Több mint
130 keresztény tulajdonú intézményt, templomot, iskolát, üzletet és la-
kóházat rohamoztak meg. Nyolcan életüket vesztették. A franciskánus
nővérek Beni Suefben működő iskolája teljesen kiégett.

Nadarkhani lelkész 2009. szeptember óta börtönben volt. Aposztáziával
vádolták, mivel fölvette a kereszténységet. Iránban kivégzés vár az isz-
lámot elhagyóra. A teheráni bíróság 2010. októberben kimondta a ha-
lálos ítéletet. Nemzetközi szervezetek követelték az ártatlan lelkész sza-
badon bocsátását. 2012. szeptember 8-án a bíró 6 órás huzavona után
fölmentette a halálos ítélet alól, de 3 év börtönt szabott ki rá azért, mert
„muzulmánok közt térített”. Mivel a lelkész ennyit töltött előzetesben,
ezt már nem kellett leülnie. — Lehetetlen megmondani, hány keresz-
tény él Iránban. Sokan bujkálnak, mert nem merik nyíltan vállalni a hi-
tüket. Becslések szerint 3–500.000-re tehető a számuk. Ez Irán mintegy
80 milliós lakosságának csupán töredéke. Legtöbbjük a hagyományos
örmény és asszír egyház tagja, amelyet Teherán csak etnikai csoport-
nak tart, és nem különösebben háborgat. A főként nyugati térítés kö-
vetkeztében létrejött evangéliumi közösségek azonban veszélyben van-
nak. Az ENSZ iráni különmegbízottja szerint az országban 2010 óta több
mint 300 keresztényt vettek őrizetbe és tartanak rács mögött önkénye-
sen. A hatóságok módszeres harcot folytatnak a házi istentiszteleti kö-
zösségek ellen. 2013 márciusában betiltották a perzsa nyelvű isten-
tiszteleteket, hogy megakadályozzák a kereszténység terjedését.

Egyiptom

Irán
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Szaúd-Arábia az iszlámon kívül más hitet nem tűr meg. Az országban
nem léteznek emberi jogok, és egyetlen templom sem található. Val-
lási jelkép, Biblia, egyházi irodalom bevitele tilos és államellenes te-
vékenységnek számít. A korlátozás a 29 milliós lakosságon kívül fő-
leg a 8 millió — nagyrész fülöp-szigeteki katolikus — vendégmunkást
sújtja. Nekik elvileg lehetőségük lenne istentiszteletek tartására (ma-
gánházakban vagy a külföldi cégek irodáiban, raktáraiban). A va ha -
bi ta királyság vallási rendőrsége rendszeresen átkutatja a lakásokat,
föloszlatja a miséket, letartóztatja és kiutasítja az országból a részt-
vevőket. A karácsony és a húsvét megünneplése is tilos. Muszlimok
sehol sem keveredhetnek a más hitűekkel. A szaúd-arábiai kisdiákok
számára kötelező tankönyvben ez áll: „Amint Allah mondta, soha
ne támogasd a hitetleneket.”

Pakisztán lakossága meghaladja a 180 milliót. Ebből csupán 2% (3,6
millió) keresztény, akiket az állami önkény mellett a hírhedt blasz-
fémia (istenkáromlás) törvény sújt. A 295/B cikkely életfogytig tar-
tó kényszermunkával bünteti a Korán megszentségtelenítését, a 295/C
paragrafus — blaszfémia törvény — pedig halált ró ki a Mohamed
prófétát megsértőkre. Ilyen esetekben még nem hajtottak végre ha-
lálos ítéletet, bár már a feljelentés lehetőségének is súlyos követ-
kezményei vannak. Azok a keresztények, akiket a bíróság fölmen-
tett, az életüket féltik. A keresztények hitetlennek számítanak, és csak
másodrendű állampolgárok. A muzulmán férfiak által keresztény nők
ellen elkövetett nemi erőszakot, kényszerházasságokat és iszlámra
kényszerítést a nyomozóhatóság csak ritkán üldözi.

Shahbaz Bhatti katolikus ügyvéd szembeszállt az ártatlanokat meg-
hurcoló blaszfémia törvénnyel. Később a központi kormány ki-
sebbségi minisztereként harcolt az eltörléséért. 2011. március 2-án
ezért az életével fizetett, amikor reggel munkába menet iszlámista
merénylők szitává lőtték. A törvény egyik legújabb áldozata a 2009.
július óta börtönben lévő és halálra ítélt Ászja Bibi. November 8-án
a bíróság istenkáromlás miatt halálbüntetést szabott ki a 38 éves ke-
resztény nőre. Az ötgyermekes édesanya fellebbezett, mivel állítá-
sa szerint egy vizespohár használata körüli vita miatt érte őt iga-
zságtalan támadás a muszlim nők részéről. XVI. Benedek pápa is kérte
szabadon engedését. A pakisztáni jog szerint a próféta megsértése
súlyosabb a lopásnál vagy emberölésnél. „Ez a bűnök bűne — mond-
ta Bibi. — Én soha nem öltem meg senkit, és soha nem loptam… De
jogi értelemben valami sokkal rosszabbat tettem: istenkáromlást kö-
vettem el. A legnagyobb sértést: azzal vádolnak, hogy rosszat mond-
 tam Mohamed prófétáról.”

Üldözött hittestvéreink kérik segítségünket és imáinkat. Némán vi-
selik, hogy ősidők óta csend borul a sorsukra. Ártatlanok, mégis rá-
juk sütik a bűnök bűnét: a hitüket. Legalább egy kicsit segítsünk ne-
kik megosztani a terhet.

Szaúd-Arábia
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409

2_Keresztényüldözés_Viz Péter_Layout 1  2014.05.15.  13:19  Page 409


