
A KERESZTÉNYÜLDÖZÉSRŐL 

Mai témánknak szomorú apropója van: az elmúlt néhány hónapban, évben sokat hallhatunk arról, hogy a 
világban különböző vallási, főleg keresztény közösségeket üldöznek és napjainkban is minden órában nem 
kevesebb, mint 11 keresztény ember hal meg a hite miatt.  

Ugyanakkor ahhoz, hogy segíthessünk vagy egyáltalán véleményt formálhassunk a keresztényüldözésről - 
fontos, hogy tisztában legyünk a témakör fogalmaival, kiterjedtségével, főbb helyszíneivel. 

Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban néhány ismeretet átadjak. 

Mit jelent, milyen formákat ölt a keresztényüldözés? 

A keresztényüldözés minden olyan kívülről érkező ellenséges megnyilvánulás: a szóbeli zaklatástól az 
ellenséges érzéseken, magatartáson keresztül az erőszakos cselekményekig, melyeknek kiváltó oka, hogy 
valaki keresztény meggyőződésű.   

A verések, a testi kínzás, a fogság, az elszigeteltség, a nemi erőszak, a bebörtönzés, a rabszolgaság, az 
oktatásban és a foglalkoztatásban való megkülönböztetés, sőt, a halál is néhány példa, milyen súlyos árat 
fizetnek egyes területeken a keresztények hitük felvállalásáért, megtartásáért.  

Egy amerikai kutatócég (a Pew Research Center) szerint a világ népességének több mint 75% -a olyan 
területeken él, ahol súlyos vallási korlátozások vannak (és ezek közül sokan keresztények). Amerikai adatok 
alapján több, mint 60 országban élnek keresztények, akik a saját kormányaik vagy a szomszédos országok 
üldözésétől szenvednek egyszerűen a Jézus Krisztusba vetett hitük miatt.. 

Miért vannak, milyen okok vezetnek a világon keresztényüldözéshez? 

 
Számos oka van annak, hogy a keresztényeket üldözik. 

a, Az egyik például az, hogy egyes tekintélyelvű kormányzatok igyekszenek ellenőrzésük alatt tartani a 
vallási gondolat/ meggyőződés és –kifejezés minden formáját . 
 

Észak-Korea és más kommunista országokban e tekintélyelvű kormányok a politikai és a polgári élet 
minden aspektust igyekszenek ellenőrizni egy olyan átfogó terv részeként, melynek célja, hogy minden 
vallási gondolatot és kifejezést irányítsanak. Ezek a kormányok a vallási csoportokat az állam ellenségeinek 
tekintik, mivel vallásos meggyőződésük megkérdőjelezi az uralkodók iránti hűséget. 

b.  A keresztényüldöztetés másik oka a nem-hagyományos, illetve kisebbségi vallási csoportokkal szembeni 
ellenségesség.  

Például Nigériában a népesség több mint 98 százaléka iszlám, és az ellenségeskedés inkább a 
társadalomból, mint a kormánytól származik. Történelmileg az iszlám Nyugat-Afrikában mérsékelt volt, de 
az elmúlt 20 évben több tucat iszlám szövetség alakult ki, mint például az Izala mozgalom, melynek célja az 
ún. "deviáns muzulmánok" ill. a kisebbségi vallási csoportok, mint a keresztények szabadságának 
korlátozása. HOSTILITY TOWARDS NONTRADITIONAL AND MINORITY RELIGIOUS GROUPS 

 

c, Egyes országokban pedig az alapvető emberi jogok hiánya az üldöztetés legfőbb oka.  

Például Eritreában súlyosan megsértik a véleménynyilvánítás szabadságát, a gyülekezési szabadságot, ill. a 
vallási meggyőződést és megmozdulásokat is. Ezen felül nem ritkán történnek bírósági ítélet nélküli 
gyilkosságok, kikényszerített eltűnések, meghosszabbított őrizetbe vételek, kínzások és véget nem érő 
katonáskodás. Mindezek miatt számos eritreiai menekül el az országból.  
 



A vallásszabadság, mint minden gondolat- és önkifejezés szabadsága, velünkszületett. Azokban az 
országokban azonban, ahol a kormány megsérti vagy korlátozza a vallásszabadságot, az ilyen területeken 
élő keresztényektől megtagadják ezt az alapvető szabadságot. 

1948-ban a náci Németország bukása után fogadta el az Egyesült Nemzetek Közgyűlése az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát. Ez a dokumentum kimondja, hogy minden ember jogosult az alapvető emberi 
jogokra függetlenül az emberi faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb véleményétől, nemzeti vagy 
társadalmi származásától, tulajdonától, születésétől vagy más állapotától.  

1966-ban az Egyesült Nemzetek ezen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán túl elfogadta a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (ICCPR) is, melynek18. cikke a vallásszabadság négy elemére 
összpontosít:  

Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a 
vallás- vagy meggyőződés megválasztásának és szabadságának megválasztását, akár egyénileg, akár 
másokkal való közösségben, akár nyilvánosan vagy magán úton, vallásának vagy hitének az 
istentiszteletben, lelki gyakorlatokban és tanításban való gyakorlásában.  

• Senki sem kényszeríthet olyan módon, ami hátrányosan befolyásolná szabadságát a választása szerinti 
vallás vagy meggyőződés megszerzésére vagy elfogadására. 
• A vallás vagy meggyőződés kinyilvánításának szabadsága csak a törvény által előírt korlátozások 
hatálya alá tartozhat, és csak addig a mértékig, amennyire az a közbiztonság, rend, egészség, erkölcs 
vagy mások alapvető joga és szabadsága védelméhez szükséges. 
• A jelen Egyezményt elfogadó államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják a szülők 
és - adott esetben - a törvényes gondviselők szabadságát gyermekeik vallási és erkölcsi oktatásának 
biztosítására saját meggyőződésüknek megfelelően. 

Mo-n a kormány szeptemberben döntött arról, hogy létrehozza az Emmin belül az üldözött keresztények 
segítéséért felelős helyettes államtitkárságot tíz alkalmazottal Hárommillió eurós, azaz 930 millió forintos 
büdzsével. A humanitárius segítségnyújtás, a kapcsolattartás az üldözött keresztény közösségekkel, 
valamint helyzetük bemutatása a feladatuk.  Ösztöndíjprogramot indítanak, amelynek keretében első 
körben száz olyan fiatal tanulhat majd magyar egyetemeken, akit üldözött keresztény közösségek vezetői 
választanak majd ki. Emellett dokumentumfilmekkel, kiállításokkal, kiadványokkal szeretnék bemutatni a 
világ különböző részein, főleg a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és Ázsia egyes részein élő ilyen közösségek 
helyzetét. Nemzetközi konferenciákat is szerveznek majd, hosszú távú céljuk pedig az, hogy Budapest a 
keresztényüldözés jelenségének vizsgálatában mértékadó központtá váljon. 

Láthatjuk, hogy a nemzetközi szinten a jogi szabályozás egyetemes keretei léteznek, mégis ezeket a világ 
több, mint 60országában, 75%-ban keresztényekkel szemben megnyilvánuló ellenséges cselekedetek által 
nem megfelelően tartják be és napjainkban is óránként 11kereszténynek kell meghalnia a hite miatt. 

A Biblia felszólít minket, hogy hangja legyünk a hangtalanoknak. A Zsoltárok 82: 3 azt mondja: " 
Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és 
szűkölködőnek! ". 

Mi mit tehetünk az üldözött keresztényekért? Mennyire passzívak vagyunk vagy aktívan cselekszünk? 

Gerhardt  Fanni 
közgazdász, a Lepramisszió önkéntese 

Elhangzott Budapesten, a Lepramisszió munkatársi napján, 2017. május 13-án.  


