Keresztény Civil Szervezetek 15. Országos Fóruma*
Évek óta, tavasszal és ősszel kerül sor a Keresztény Civil Szervezetek Országos Fórumára a KNDP
szervezésében, az Országház felsőházi termében. Az idei őszi – 15. – fórum nagyon aktuális témát
tárgyalt: „A legüldözöttebb vallás – keresztényüldözés és keresztény ellenesség napjainkban”.
Harrach Péter, a Magyar Keresztény Demokrata Szövetség elnöke, bevezető előadásában
elmondta, hogy a keresztényüldözés ma mintegy 50 országban tapasztalható és kb. 400 millió
keresztényt érint. Ma a keresztényellenesség érezhetővé vált Európában is. Arról kell beszélnünk,
mit tehetünk ellene? Ösztöndíjakkal, a keresztények segítésével saját országukban, és a megfelelő
fórumokon fel kell emelni szavunkat.
„Mit tesz az Európai Unió a keresztények védelmében? – a nyugati társadalmak
keresztényellenességéről” – ezzel a címmel tartotta előadását Hölvényi György EP képviselő.
Fontos, hogy a keresztényellenesség leküzdésén ne elkeseredetten, hanem jókedvűen
munkálkodjunk, világosan megfogalmazva feladatainkat. Első feladatunk volt, hogy
megismertessük a szenvedő, segítséget váró egyházak képviselőit Európával. Megdöbbentő volt az
Európai Parlament tisztségviselőinek az érzéketlensége. Nagy eredmény, hogy ott ma már
egyáltalán ott szóba lehet hozni ezeket a kérdéseket. A segítésnek nagy akadálya, hogy az EU
anyagi eszközeinek államok, civil szervezetek lehetnek a kedvezményezettjei, de az egyházak ebből
kimaradnak; ennek a megváltoztatásán ma teljes erővel dolgoznak. Az EU-ban a vallást személyes
ügynek tekintik, amely nincs számottevő hatása a társadalomra, de ez nem így van. Ajánlotta
elolvasásra Ferenc pápa okt. 28-án, egy vatikáni konferencián mondott záró beszédét, melyben azt
is kijelentette, hogy Európa kulturális folytonosságát az 1968-as események vágták el.
Kocsis Fülöp ortodox érsek-metropolita „A közel-keleti keresztényüldözés testközelből
megtapasztalva” témában előadásának címéül a Róma 4,18-at adta meg: Reménység ellenére is
reménykedve. Szíriában szerzett tapasztalata a teljes háborús káosz és a végletes bizalmatlanság. Az
ember gonoszságában a másikat csak tárgynak tekinti. A címül választott ige azt tükrözi, hogy az
ember céltudatos jóakarata is véges, kell még valami azon fölül is. Fel kell ismerni a saját
határainkat, de a felülről jövő többletet is, amit csak a Vele kapcsolatban álló ember érezhet meg.
Mit tud nyújtani a keresztény hit a hontalanná válás küszöbén? A kereszténység lényege a szeretet.
A következő felszólaló egy, hazánkban tanuló iraki diák, Husam
Francis Kyriakos Banno volt, Aki beszámolt életében diák kora
óta elszenvedett megpróbáltatásairól, különösen 2003 óta. Az
amerikai
megszállást
terrortámadások
követték,
ezért
szülővárosukba tértek vissza. Az iszlám állam nemsokára ezt is
megszállta, így tovább menekültek. A Gondviselés sok csodáját
élték meg ezalatt. Az iszlám állam kiszorítása után visszatérhettek
otthonaikba, de romokat találtak, könyveiket elégették, és a
visszatért emberek nagyon nehéz körülmények között élnek.
”Üldözött sorsok” címmel folytatódott a fórum, Győrfy
Károlynak, a „Keresztényüldözés a 21. század elején” című könyv
szerzőjének az előadásával. A könyv keletkezéséről elmondta,
hogy 2012-ben meghallgatta Orbán miniszterelnök úr
felszólalását az Európai Parlament ülésén, amelyen
Magyarországot nagyon elítélő vélemények hangzottak el, de
miniszterelnökünk kijelentette, hogy a magyar kormány
keresztény kurzust kíván követni. Ezután az előadó elkezdte
kutatni a keresztényüldözés irodalmát és 3 évig írta erről a
könyvét. A történelmi egyházak kiadói elzárkóztak a kiadása elől,
ezért kereste meg a Kairosz kiadót, ahol elfogadták a művét,
amelynek három témaköre van: keresztény-ellenesség, keresztény-üldözés és keresztény
* A szövegben a katolikus szóhasználatnak megfelelő „keresztény”-t írunk, „keresztyén” helyett

holokauszt. Európában ma még csak az első helyzet van, de mintegy 50 országban már tömegesen
gyilkolják a keresztényeket, ami miatt már merészeli használni a „holokauszt” szót, hiszen vannak
hírek elevenen elégetettekről is. Amikor áttekintette a híreket az egyes országok
keresztényüldözéséről, meglepte, hogy az első helyre általában Észak-Koreát és Szomáliát teszik, a
saját felmérése szerint viszont Nigéria, Szíria és Irak a legérintettebb ország. Megjegyezte, hogy
Nigéria 190 milliós lakosságának fele, 95 millió keresztény, akik folytonos üldöztetésnek, sőt,
gyilkosságoknak vannak kitéve. Egyiptomban a kopt keresztények által lakott negyed házait éjjel
felgyújtották; sokan ott is benn égtek. Az európai sorrendet egy frankfurti intézet felmérése szerint
Franciaország vezeti, második helyen Nagy-Britannia áll. A karácsony ünnepét teljesen megfosztják
keresztény jelentésétől. 2015 adventjére az anglikán egyház készített egy 2,5 perces rövidfilmet
Krisztus születéséről, de egyetlen TV társaság sem vállalta a bemutatását. Egy másik válfaja a
keresztényellenességnek a munkahelyi megkülönböztetés, ill. zaklatás, a harmadik a jogszabályok
értelmezése. Egy genfi bíróság betiltotta B. Britten „Noé bárkája” c. darabjának az előadását, mert
az egyik jelenetben gyermekek letérdelnek, ami a bíróság szerint sérti a svájci alkotmány vallási
semlegességének az előírását. A muszlim kultúrához való igazodás jele pl. az, hogy Angliában
betiltották a „Micimackó” meséinek a felolvasását az óvodákban, mert szerepel benne Malacka, egy
tisztátalan állat! Az előadó könyvében bemutatja a hazai keresztényellenesség megnyilvánulásait,
főként a 2010 előtti politikusi nyilatkozatok formájában. Viszont kormányunk keresztény vonalát
tanúsítja a 2013-ban bevezetett kötelező erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan oktatása, továbbá a
keresztényüldözéssel foglalkozó helyettes államtitkárság létrehozása. A kereszténység bibliai
alapjainak a hangsúlyozása után az előadó felvetette egy vallásközi párbeszéd indítását a történelmi
keresztény egyházak, a muszlim, buddhista és hinduista vallás képviselői között.
Ezután a már említett államtitkárság helyettes államtitkárának, Azbej Tristan-nak az előadása
következett „Sikeres kezdeményezések az üldözöttek megsegítésére” címmel. Beszámolt libanoni
látogatásáról, beszélgetéseiről szíriai menekültekkel. Irakban az évezred elején 1,5 millió
keresztény élt, ma számuk egyötödére csökkent. Az elmenekültek többsége szeretne visszatérni
őseik földjére, ami miatt elindította a magyar kormány a „Hungary helps” programot. Az eltelt egy
év alatt hatékony segítséget adtunk a megmaradt keresztény közösségeknek. Fontos dolog az
emberi jogokról beszélni, de ennél sokkal fontosabb tízezrek, százezrek megölése ellen felemelni a
szavunkat, elmenekült milliók szenvedését enyhíteni. A humanitárius szervezetek sokszor azt
képzelik, hogy ők jobban tudják, mire van szükségük az üldözötteknek, mint ők maguk. A másik
hiba, hogy az adományok bonyolult és átláthatatlan nemzetközi szervezeteken át jutnak el az
üldözött közösségekhez; ehelyett mi a közvetlen segítséget részesítjük előnyben. A harmadik
szempont, hogy a hazájukban kapott támogatás felmenti az üldözötteket hosszú, sokszor
életveszélyes utak megtétele és a befogadó társadalom fölösleges megterhelése alól. Az első lépés
egy 1+1 millió eurós gyorssegély volt a szír katolikus és a szír ortodox egyház részére. Egy teljesen
lerombolt települést építünk újjá Urszul környékén, melybe 1200-1300 ember költözhet vissza (ez
majdnem megegyezik a kötelező kvótaként hazánkba telepítendő migránsok számával). Egyéb
újjáépítések mellett 80 ösztöndíjat biztosítunk az üldözött közösségek fiataljainak, annak érdekében,
hogy megszerzett tudásukkal visszatérve, fejleszthessék saját társadalmukat. Azok részére, akik
hazánkba érkezve nem reménykedhetnek visszatérésükben, támogatjuk a beilleszkedésüket és
életük újrakezdését. Végül beszámolt egy látogatásáról iraki gyermekek iskolájáról, ahol a
gyermekek Magyarországért imádkoztak.
A következőkben Zaymus Eszter, a „CitizenGo” alapítvány magyarországi elnöke számolt be
munkájukról. Nemzetközi szervezetük petíciók szervezésével, aláíratásával, az aktív demokrácia
eszközeivel harcol az internet közvetítésével az üldözöttekért. Konferenciákat szerveznek (ilyen
volt már Madridban, New Yorkban), ennek egyik eredménye volt, hogy az ENSz BT bizottságot
küldött ki Irakba a helyzet vizsgálatára. Expedíciót szerveznek az érintett országokba, adományokat
gyűjtenek és juttatnak el kisebb keresztény közösségekhez stb. Beszámolt számos esetről, amikor
emberek életének megmentésére gyűjtöttek aláírásokat és hiszik, hogy az elítéltek szabadon
bocsátásában az összegyűjtött mintegy 300 000 aláírás szerepet játszott.

Utolsó előadásként Weisz Péter, a Barankovics Izraelita Műhely elnöke, a gyöngyösi Bugát Pál
Kórház főigazgatója szólt a résztvevőkhöz. Mint a gyöngyösi zsidó hitközség tagja, büszkén
emlékezett arra, hogy a fasori Evangélikus Gimnáziumban emléktábla őrzi híres zsidó tanulóinak
emlékét, olyanokét, mint Szilárd Leó, Neumann János, Lánczos Kornél, Herzl Tivadar. Kifejezte
tetszését afölött, amit Kocsis metropolita a szeretetről mondott. Az üldöztetést ők is ismerik jól;
Mezopotámiában Kr. e. 4000 évvel 12 millió zsidó élt, ma a számuk 4000-re tehető. Idézte a Jer
29,7-et: „Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vittelek benneteket, és
imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!” Már 2003 óta feladatának
érezte a zsidó-keresztény párbeszéd folytatását előbb Debrecenben, majd újabb állomáshelyén. A
Barankovics Alapítvány már 5 konferenciát rendezett zsidó, keresztény és moszlim résztvevőkkel.
Erdő Péter és Tőkés László együtt vallják, hogy keresztény – keresztyén ember nem lehet
antiszemita. Szerinte Ábrahám örököseiként együtt várják a Messiás eljövetelét az utolsó ítéletkor.
dr. Szilágyi Sándor

