
Keresztyének ellen irányul a legtöbb
hátrányos megkülönböztetés 

A keresztyének vallásszabadsága sérül leggyakrabban –
mondta Celestino Migliore érsek az ENSZ múlt heti
közgyűlésén. A Szentszék állandó ENSZ-megfigyelője az
istenkáromlásra vonatkozó törvények felülvizsgálatát, illetve
visszavonását szorgalmazta, mivel visszaélés esetén éppen
ezek szolgálnak a hátrányos megkülönböztetés ürügyéül.

„Sajnos nincs a Földön olyan vallás, amelyet ne érne
hátrányos megkülönböztetés. Az intolerancia, a vallásszabad-
ság megsértése sokféle formában, folyamatosan tetten érhető.
A vallási közösségek közül a keresztyének ellen irányul a
legtöbb hátrányos megkülönböztetés. Mintegy 200 millió
különböző hitvallású hívő helyzetét nehezítik diszkrimináló
törvényi struktúrák vagy kulturális rendszerek” – mutatott rá
az érsek, majd hozzátette: Ázsiában és a Közel-Keleten az
utóbbi hónapokban több keresztyén közösséget értek támadá-
sok, melyek során sokan megsebesültek vagy meghaltak; temp-
lomaikat, otthonaikat felgyújtották. 

„E cselekményeket szélsőségesek követték el, megtorlá-
sul egyes személyek elleni vádak alapján, akiknek viselkedése
– az istenkáromlást tiltó törvények szerint – sérti mások hitbeli
meggyőződését. Ennek fényében küldöttségem üdvözli és
támogatja a pakisztáni kormány ígéretét, hogy felülvizsgálja
és módosítja e törvényeket. Sok igazságtalanságot és más val-
lásúak elleni erőszakos cselekményt követtek el e törvények
nevében. A szólásszabadságot korlátozó törvények nem vál-
toztatják meg az emberek hozzáállását; helyette inkább a vál-
tozás szándékára van szükség” – idézi az érseket a CNA.

Migliore hangsúlyozta: a változást az jelentené, ha az
emberek jobban megértenék, hogy a másik embert vallásától,
kulturális hátterétől függetlenül tisztelni kell. „A vallások
közötti együttműködés – ami a társadalmi átalakulás
előfeltétele – a szív és a gondolkodásmód megváltozásához
kell hogy vezessen, hogy valóban felépülhessen a tolerancia
és a békés egymás mellett élés kultúrája.” 

„Az iszlám igazai” 

Ez a címe
annak a kiállítás-
nak Rómában,
amely azoknak a
muzulmánoknak
állít emléket,
akik a náci üldö-
zés alatt zsidók
életét mentették
meg.

A tárlat részleteket mutatott be olyan esetekből, amikor
a II. világháború alatt muzulmánok zsidókat rejtegettek vagy
segítettek. Ezeket a muzulmánokat a jeruzsálemi Jad Vasem
Intézet is méltán elismeri bátorságukért és kimagasló ember-
ségükért. Párbeszédre mutatnak példát, mely minden akadályt
legyőz – írja a SIR.

Mintegy 70 ‘igaz emberről’ van szó. Igazak nemcsak a
jeruzsálemi intézet elismerése miatt, hanem azért is, mert
megvalósították a Korán egyik versében foglaltakat: „aki
megment egy életet, megmenti az egész emberiséget.”

A kiállítás a milánói Külföldi Missziók Pápai
Intézetének egyik alapítványa kezdeményezésére Lombardia
tartomány támogatásával jött létre. Első alkalommal a soá
2008-as emléknapján mutatták be Milánóban, majd
Olaszország különböző részein iskolákban, könyvtárakban,
kulturális központokban és plébániákban volt látható, s min-
denütt alkalmat jelentett a találkozásra és a párbeszédre
zsidók, keresztyének és muzulmánok között.

Bombatámadások fenyegetik a nepáli
keresztyéneket? 

Egy hindu szélsőséges szervezet azzal fenyegeti a
Nepálban élő keresztyéneket, hogy felrobbantják házaikat. A
csoport magára vállalta a májusi katmandui merényletet.

„Tűnjön el az országból az egymillió keresztyén” – idézi
hírében az UCA News ázsiai katolikus hírügynökség az NDA
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nevű nepáli  nemzetvédelmi hadsereg június 2-i kézlését.
„Amennyiben nem hagyják el Nepált, bombákat helyezünk el
a keresztyének házaiban, és felrobbantjuk őket” – áll a
fenyegető közleményben.

A nepáli apostoli helynök, Anthony Sharma püspök a
fenyegetések ellenére nyugalomra inti az érintetteket; hangsú-
lyozva, hogy ez utóbbi csak egy az NDA fenyegeté-
seinek sorából. Mindenesetre fokozott óvintézkedéseket
foganatosítanak az ország keresztyén templomaiban.

A szélsőséges nemzetvédelmi hadsereg céla, hogy Nepál
újra hindu nemzetté váljon – szerepel az UCA News
híradásában. A monarchia 2006-ban történt összeom-
lását követően a kormány világi államnak nyilvánította a
Himalájában fekvő országot. Azt megelőzően a hindu állam-
vallásnak számított Nepálban. A 25 milliós ország lakosainak
80%-a hindu.

Május 23-án bomba robbant Katmandu egyetlen római
katolikus templomában. A rendőrség közlése szerint a székes-
egyház zsúfolásig megtelt a reggeli misére; a merénylet
következtében egy 14 éves indiai diáklány és egy harmincéves
nő életét vesztette, 14-en megsebesültek.

A robbantás után az NDA szélsőséges hindu csoport
röplapjait találták meg a templom közelében. A szervezet ezt
megelőzően vállalta a felelősséget John Prakash szalézi misz-
szionárius tavaly júliusi meggyilkolásért, valamint egy mecset
elleni bombatámadásért. E támadás volt az első, keresztyén
templom elleni merénylet Nepálban. A himalájai országban
korábban nem volt jellemző a vallási erőszak.

Londonban nem engedélyezik a 
keresztyén plakátok kihelyezését 

Az észak-londoni Camden városrész önkormányzata
nem járul hozzá, hogy a plébániai szervezőcsoport
középületekben és könyvtárakban reklámozza környezet-
védelmi rendezvényét, csak akkor, ha a szövegből kihúzzák az
„Isten” és a „keresztyén” szavakat.

A Szent Ferenc Hétvégén előadások hangzanak el a klí-
maváltozással kapcsolatban; Mark Dowd előadásának címe:
Az éghajlatváltozás keresztyén ügy. Vasárnap délután megáld-

ják az állatokat egy rövid egy szertartás keretében, amelyen
egy katolikus általános iskola kórusa énekel – olvasható a ren-
dezvény plakátjain. 

Az egyik szervező
elmondta, hogy a ren-
dezvényt több környezet- és
állatvédő csoport és intéz-
mény támogatja. „Tavaly
Szent Ferenc ünnepén Zöld
Vásárt rendeztünk, ami
nagyon jól sikerült.
Meglátogatott minket az
önkormányzati képviselőnk
és több városi tanácstag is.
Komoly támogatást kaptunk
a Camdeni Önkormányzat-
tól, amely standokon reklá-
mozta az újrahasznosítást és
a komposztálást. Nem értem,
idén miért nem engedik, hogy kitegyük a plakátjainkat.”

Az önkormányzat képviselője közölte: „Környezet-
védelmi témájú hirdetések közzétételéhez szívesen hozzájáru-
lunk, de önkormányzati politikánk nem engedi meg, hogy val-
lásokat népszerűsítésünk” – tudósít az ICN.

A keresztyénség az egyedüli 
fejlődő vallás 

Istent ezerféleképpen ke-
reste és keresi az ember, s ha
egy nép rájött arra, hogy Isten
hol van, és miként üdvözít,
kialakította az istenhit
szabályait. Ezek azt szolgálják,
hogy ha valaki betartja, akkor
üdvözül, ha nem, akkor
elkárhozik. Ez a szint annyi,
mint az igen és a nem között
különbséget tenni. Csodálatos,
de nem a végső állapot.

Jézus ennél többet hozott.
A szeretet parancsát. Jobb híján
mondjuk rá, hogy parancs,
vagy inkább megszokásból,
pedig ez több mint parancs,
mert a parancs kívülről jön, a

szeretet pedig belülről fakad. Jézus úgy szólítja meg az
embert, hogy azzal eltalálja az addig kimondatlan lelki
igényeit.

Aztán ránk bízza a szeretet parancsát. Nem aprózza.
Ugyanúgy adja, mint ahogy az apostoloknak adta, vagy adta
azoknak, akik megszületve megkapták a keresztvizet, de aztán
véres diktátorok lettek. A szeretet útját járva kell fejlődnünk,
Rögös út, de egy-egy életszakaszra visszatekintve hálás út. S
főleg, ha ezen az úton ér az ember célba.

A keresztyénség azért fejlődik, mert nem is vallás,
hanem Isten élete bennünk. Ennek erejében fejlődünk, s nem
mellékesen, a Krisztussal való találkozás vonzásában.

Sánta János 
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