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Kedves Barátaink!
Gyakran előfordul, hogy véleményünk és állásfoglalásaink miatt valótlanul régimódinak
vagy akár ellenségesnek minősítenek minket. Ha azonban helyzetünket a világ
negyvennél is több országával hasonlítjuk össze, azt kell látnunk, hogy nekünk még
nagyon jó dolgunk van.
Mivel ezen országok keresztényeit ma is bebörtönzik, kínozzák, és meggyilkolják, a világ
országainak egy-ötödében, összesen több, mint 100 millió keresztény él ilyen
veszélyeknek kitéve.
Közülük egy volt az éveken keresztül Indiában tevékenykedő ausztál misszionárius
Graham Stewart Staines, akit az Orissa nevű indiai államban hét és tíz éves fiaival együtt
élve elégettek. A leprások között tevékenykedő baptista misszionárius épp gyermekeivel
együtt az autójukban aludva támadták meg, és gyújtották rájuk az autót. Felesége,
Gladys a nyilvánosság előtt bocsátott meg családja gyilkosainak: „Távol álljon tőlem,
hogy megbűntessem férjem és gyermekeim haláláért felelősek. Csak azt kívánhatom és
remélhetem, hogy megbánják tettüket és megtérjenek.”
(“It is far from my mind to punish the persons who were responsible for the death of my
husband and my two children. But it is my desire and hope that they would repent and
would be reformed…” ld. könyvajánló: Backes, „Gyűlölni fognak benneteket“)
Minden egyes üldözött keresztény ugyanúgy fél, ahogy mi is félnénk; mindnek vannak
terveik és álmaik, melyeket brutálisan szétrombolnak. Mégis mindannyian nagyobb
szeretetet éreznek Isten iránt, mint a világ iránt; és sokkal valóságosabban élik meg
Istenbe vetett hitüket, mint üldöztetésüket. Büszkék lehetünk ezekre a testvéreinkre!
Reinhard Backes újságíró nemrégiben jelentete meg e témában írt könyvét: „Gyűlölni
fognak benneteket – Keresztényüldözés napjainkban“ címmel. E havi hírlevelünkbe tőle
olvashatunk egy rövid összefoglalót.
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Keresztényüldözés napjainkban
Reinhard Backes
Az embereket politikai, etnikai vagy vallási okokból diszkriminálják vagy üldözik. Ez
ritkán történik a nyíltan, mivel az elkövetők kerülik a nyilvánosságot. Az üldözöttek ezért
azokra vannak utalva, akik hangot tudnak adni szenvedéseiknek, akik számon kérhetik
az elkövetőket, akik nem tűrik az elutasítást, akik nevén nevezik a bűnöket és
nyilvánosság elé viszik a titkokat. A keresztények is elszenvedik a diszkriminációt, és
igen, sokan a mártírhalált is. Ezek a világ több, mint 40 országában megtörténhetnek, és
e tekintetben növekvő az országok száma. Az elhunyt II. János Pál pápa találóan írta le a
különböző felekezetű keresztények helyzetét. Kiemelte, hogy a keresztények elleni
diszkrimináció sokféle formát ölt, mindazonáltal, hogy az egyes államok törvényhozása
és a nemzetközi szerződések mind kikiáltják a vallás-és lelkiisemereti szabadságot.
„Manapság ritkábban alkalmaznak bebörtönzést, koncentrációstáborba való elhurcolást,
kényszermunkát, kitelepítést; ezeknél kevésbé észrevehető, ám ravaszabb bűntetéseket
alkalmaznak a keresztények ellen: nem a véres halált, hanem egyfajta „civil halált“;
nem börtönben vagy táborban való elszigetelést, hanem a személyiségi jogok folytonos
korlátozását és a szociális diszkriminációt.
Európában minden jel szerint csökkenő a kereszténység jelentösége, a hívők száma is
csökkenést mutat. A világ többi részén pedig éppen ellentétes a folyamat: Afrikábn és
Latin-Amerikában az utóbbi 30 évben megduplázódott a keresztények száma, Ázsiában
pedig megháromszorozódott. Hat milliárd ember közül több, mint két milliárd tartozik
keresztény felekezetekhez, 1,2 miliárd muzulmán ( 70-80% szunnita, 20-30% síita), 828
millió hindu és 364 millió buddhista. Az ezer milliárdos tagszámot is meghaladó katolikus
egyház a világ legnagyobb vallási közössége. A vallási meggyőződés nagyon fontos
szerepet játszik az európán kívüli országok mindennapjaiban. Identitást teremtenek,
melyek olykor konfliktusokhoz is vezethetnek.
Mindezzel tulajdonképpen a nyugati társadalmakban is tisztában vannak, a többség
számára mégsem tudatosul. A nyilvánosság alig említi meg, hogy emberek hitük miatt
hátrányt szenvedhetnek, sőt üldözésnek és gyilkosságnak is ki vannak téve. Pedig a
kolonializációt, totalitarizmust, holocaustot és a két pusztító világháborút követően éppen
Európa és Észak-Amerika tartja magát a világ fő jogvédőjének; mivel társadalmuk
természetes része a vallásszabadság, az emberi jogok betartatásához pedig minden
forrással rendelkeznek.
Különösen a keresztényeket hívjuk, tartozzanak bármely felekezethez, álljanak ki
szenvedő testvéreikért, akár imádsággal, akár csendes, vagy nyilvános tüntetésekkel,
tárgyi- vagy pénzadományokkal.
Mindenki szószólójává válhat azoknak, akik hangját elnémításuk miatt, többé már nem
hallhatjuk. Ugyanígy fontos a világ békésebb területein gondoskodni arról, hogy ott ezen
szörnyűségek ne történhessenek meg.
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