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A bátorítás jele:
A CSI partnerei
élelmiszerrel és
egyéb alapvető
cikkekkel támogatják a túlélőket. | CSI

Pakisztán: A blaszfémia törvény áldozatai
Akit Pakisztánban istenkáromlással vádolnak, életveszélybe kerül akkor is, ha a vád abszurd. Sokan
– köztük a CSI által támogatott Nabíl Maszih –, ártatlanul börtönben ülnek. A CSI követeli szabadon
bocsátásukat és az istenkáromlási törvény felülvizsgálatát.

A keresztény Nabíl Maszih még kiskorú volt, amikor 2018-ban blaszfémia vádjával tíz év börtönre
ítélték. Facebook oldalán egy képet posztolt, ahol
a Kába kövön egy disznófej látható.
A fiú szegény családból származik, és iskolába
csak a negyedik osztályig járt. Ezért majdnem
teljesen írástudatlan és aligha igazodik el a
Facebook világában. Nabíl a bíróságon azt vallotta, hogy muszlim haverjai a nevén létrehoztak egy
Facebook profilt, és ők tették föl a képet. Ennek
ellenére elítélték és eddig három évet letöltött
büntetéséből.

A CSI segíti az istenkáromlás törvény
áldozatait
Pakisztáni projektpartnerünk édesapjával és
bátyjaival meglátogatta Nabílt a börtönben.

„Nagyon megdöbbentett, hogy az egész szülőfalum – még azok az emberek is, akikkel évek óta
kapcsolatban voltam – ellenem fordult és követelik
a halálomat” – panaszolta a fiú. Aggódik a családjáért – azok az emberek, akik így gyűlölik őt,
nekik is árthatnak. „Leginkább az fáj, hogy ártatlan
írástudatlanként börtönben kell lennem, miközben
bűnöző muzulmánok élvezik a szabadságot.”
Nabíl magánzárkában van, és csak fél óráig látogathatják.
A CSI nem fogadja el ezt az igazságtalanságot,
és kifizeti az ügyvédek díját, hogy az ítéletet a fellebbviteli bíróság előtt megtámadhassák. Emellett
fedezzük a család utazási költségeit, hogy láthassák a fiukat. Egyelőre nem kell aggódni Nabíl
miatt, mert jelentések szerint jól van.

Blaszfémia vád – fölér egy halálos
ítélettel

Az istenkáromlás vádja elegendő ahhoz, hogy egy
személyt – és a családját, rokonát, néha még a
szomszédokat is – halálos veszélybe sodorjon. A
pakisztáni Emberi Jogi Bizottság szerint 1990 óta
legalább 70 embert lincseltek meg istenkáromlás
bizonyítatlan vádja miatt. Egész lakónegyedeket
leégettek.
Az istenkáromlással kapcsolatos állításokkal
gyakran visszaélnek, ha meg akarnak szabadulni
egy haragostól, meg akarják szerezni a szomszéd
földjét, vagy egyéb személyes konfliktus miatt.
Sok vád teljesen abszurd; még a szellemi fogyatékkal élők (például Rimsha Maszih) és kiskorúak
(például Nabíl) is börtönbe kerülnek.
A Társadalmi Igazságért Központ (CSJ - Centre
for Social Justice) jelentése szerint az 1980-as
évek óta mintegy 1500 embert vádoltak meg. Ők
gyakran vallási kisebbségek tagjai (ahmadisták és
keresztények). A pakisztáni büntető törvénykönyv
szerint a Korán meggyalázása életfogytig tartó
szabadságvesztéssel, Mohamed próféta káromlása pedig halállal is büntethető (295. cikkely b és c
pontja).

Ászja Bibi, akit 2018 októberében engedtek el
tíz év börtön után. Közel egy évvel később, 2019
szeptemberében – 18 év börtön után – helyezték
szabadlábra a muszlim Wajih ul-Hasszánt.
Mindkettejüket halálra ítélték Mohamed próféta
állítólagos káromlása miatt. A Legfelső Bíróság
törölte a vádakat. Pakisztánban azonban nem jár
kompenzáció az indokolatlan szabadságvesztés
évei után.

A gyilkost hősként ünneplik

Ászja Bibi esete is mutatja, mennyire veszélyes
lehet az istenkáromlással vádlottak támogatása.
Két magas rangú politikust (Szalman Taszír muzulmán kormányzót és Shahbaz Bhatti keresztény minisztert) öltek meg azért, mert követelték
az istenkáromlás törvények felülvizsgálatát.
Mumtaz Qadrit, az egyik gyilkost 2016. február
29-én kivégezték. Őt ma sok muszlim nagyszerű
hősként tiszteli. Tízezrek voltak a temetésén, sírja
zarándokhely lett.

A felülvizsgálat elleni erőszak

Az istenkáromlás törvények kritikája a megfélemlítés miatt nagyrészt elnémul. Még a vádlottak
ügyvédei is féltik az életükért. Saif ul-Maluk,
Ászja Bibi muszlim képviselője is halálos fenyegetéseket kapott. Miután külföldre menekült, a
64 éves ügyvéd visszatért hazájába, hogy más
istenkáromlással vádolt keresztényeket védjen.
„Inkább meghalok a jó ügyért, mintsem bujkálnom
kelljen” – hangoztatta Saif ul-Maluk.
Javaslatok születtek legalább a visszaélés csökkentésére: halálbüntetést kell kiszabni azokra is,
akik hamisan vádolnak valakit istenkáromlással.
Vagy: egy magas rangú rendőr vizsgálja meg az
állításokat, mielőtt az istenkáromlással kapcsolatos panasz beérkezik. A pletykák, hogy az istenkáromlásra vonatkozó törvényeket felülvizsgálják,
erőszakos tömegtiltakozásokhoz vezetnek.

Imádkozz és tiltakozz

Kérjük kedves Támogatóinkat, imádkozzanak
azért, hogy a hírhedt blaszfémia törvény ne szedjen újabb áldozatokat. Ugyanakkor fölszólítjuk
Imrán Khan pakisztáni miniszterelnököt, vessen
véget az istenkáromlással kapcsolatos törvényekkel való visszaélésnek és rendelje el felülvizsgálatukat.
A CSI köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
szolidaritást vállalnak az ártatlanul üldözött pakisztániakkal.

Ászja Bibi emlékezete

Az istenkáromlás vád legismertebb áldozata

Követeld a blaszfémia törvény felülvizsgálatát!

Nabíl Maszih
rács mögé
került, annak
ellenére, hogy
kiskorú volt. | fb
A CSI fedezi az
utazási költségeket, hogy családja rendszeresen
láthassa Nabílt;
itt apja Amanat
és testvére,
Wakíl. | baca

Your Excellency,
In September 2019 the Supreme Court lifted the death sentence against Wajih-ul-Hassan. He had
spent 18 years in prison for alleged blasphemy although he was innocent of the charge. Asia Bibi
spent 10 years in jail on the same charge – innocent too. It is a matter of great concern to me that
innocent individuals can be locked away for years in a country like Pakistan, a state under the rule
of law.
I am making an urgent appeal to you not to allow blasphemy charges to be misused in order to remove
unwanted individuals. If charges of blasphemy are brought they must be dealt with quickly. People
who have done no wrong should not waste years of their lives behind bars but should be allowed to
make a useful contribution to Pakistani society.
Yours sincerely

Hely, keltezés
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Aláírás

2019 szeptemberében a Legfelső Bíróság hatályon kívül helyezte Wajih ul-Hasszán halálos ítéletét. 18
évet töltött börtönben istenkáromlás bizonyítatlan vádjával. Ászja Bibi 10 évig volt ártatlanul börtönben.
Aggasztó, hogy egy olyan alkotmányos államban, mint Pakisztán, ártatlan embereket évekig bezárhatnak.
Felszólítom Önt, biztosítsa, hogy az istenkáromlással kapcsolatos vádakkal ne lehessen többé visszaélni
azért, hogy megszabaduljanak népszerűtlen személyektől, és hogy az istenkáromlási büntetőeljárások gyorsan megoldódjanak. A feddhetetlen állampolgárok nem töltenék életük jelentős részét rács mögött, hanem
hozzájárulhatnának a pakisztáni társadalom jólétéhez.

bátorítzsz+
tiltako !
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Budapest
Adonis utca 3/A
Prime Minister of Pakistan
Prime Minister’s secretariat
Mr Imran Khan Niazi
Feladó:

Banglades / Nepál: Százezrek váltak hajléktalanná a monszun után

A hatalmas monszunesőzések halált és pusztítást okoztak Nepálban és Bangladesben. Több százezren vesztették el az otthonukat, és semmijük sem maradt. A CSI keresztény partnereivel mindkét
helyszínen jelen van, hogy gyorssegélyt nyújtsunk a rászorulóknak.

unokáját. De a szökőár elszakította tőle Kumárt. A
gyerek holttestét csak pár nappal később, a baleset
helyszínétől két kilométerre találták meg.

A CSI a helyszínen segít

Sarita összetörten áll összeomlott kunyhójának
törmelékei előtt. A könyörtelen monszunesők
megsemmisítették a Nepál délkeleti részén található Ishwarpur szerény házait. A négygyermekes
anya a szomszédoknál keresett menedéket. Most a
túlélésért küzdenek, de a napi betevő megszerzése
is gondot okoz nekik.

A Nepál délkeleti és Banglades északnyugati részén
áradó hatalmas árvizek és földcsuszamlások több
mint 200 ember életét követelték, és több tízezer család megélhetését pusztították el. Több mint 400 000
embernek kellett elmenekülnie sérült vagy teljesen
elpusztult otthonából. Sokan mindenüket elvesztették. Ráadásul éhínség is pusztít közöttük. A CSI helyi
partnerei elutaztak a válságkörzetekbe, ahol élelmiszert, higiéniai termékeket, víztisztító tablettákat és
ponyvákat osztottak a túlélőknek. Ezen felül mindent
megtesznek azért, hogy a lehető legtöbb embernek
ismét minél hamarabb tető legyen a feje fölött. Sarita
és Ratankali családja is kap segítséget.

A kedvezőtlen körülmények ellenére Sarita hálás,
hogy családja túlélte a kegyetlen viharokat. Tudja, hogy azok, akik elvesztették szeretteiket, még
tragikusabb helyzetben vannak.

Egy férfi Nepál
délkeleti részén
az árvízből
próbálja menteni megmaradt
holmiját. | CSI

Árvíz sújtotta vidék

Ratankali Chaudhari és férje, Shyam Yadav
(Mahottari körzet, Nepál délkeleti részén) szintén
gyászol. Fiuk, Kumar nagyapjával, Bacchuval éppen füvet gyűjtött a teheneknek és a kecskéknek. A
jószágnak összeszedett takarmánnyal megrakodva
hazafelé tartottak. Mint mindennap délután, akkor
is át kellett kelniük egy kis folyón hazafelé. „Gyakorlatilag naponta kétszer átlépjük ezt a folyót, és
soha nem volt még problémánk vele” – magyarázza szomorúan Ratankali.
De azon a végzetes 2019. július 11-én a heves esőzések kiszámíthatatlan halálos csapdává változtatták a máskor békésen csordogáló folyócskát. Amikor
Kumar és nagyapja, Bacchu már a parton álltak, a
folyó egyik pillanatról a másikra föléjük tornyosult.
Bacchu kétségbeesetten próbálta megmenteni az

Köszönjük, hogy támogatod az árvízkárosultakat
Nepálban és Bangladesben!
• 15.000.-Ft – sürgősségi segély az áldozatoknak.
• 30.000.-Ft – Alapvető élelmiszerekre és gyógyszerekre.
• 45.000.-Ft – Orvosi kezelésre és újjáépítésre.

Kedves Támogatónk!

Budapest 2019. november végén adott otthont a keresztényüldözésről szóló nemzetközi konferenciának. A tanácskozás meghívott vendége
volt Andrew Brunson amerikai-magyar kettős állampolgárságú protestáns lelkész, akit terrorizmus vádjával ártatlanul meghurcoltak, és csak
nemrég engedtek el a török hatóságok az izmiri börtönből. De váratlanul megjelent a konferencián Pascale Warda asszír keresztény is, aki
az iraki átmeneti kormány Bevándorlási és Menekültügyi minisztere volt, és jelenleg a keresztényeket segítő bagdadi Hamurabbi Alapítvány
– a CSI iraki partnere – vezetője.
A CSI-Magyarország megragadta a kínálkozó alkalmat, és ünnepélyes keretek között mindkettőjüknek átadtuk a kedves Támogatóink által
aláírt bátorító lapokat. Megható volt látni, hogy ez a spirituális ajándék milyen nagy hatással bírt, és mennyire megerősítette őket. A túlzsúfolt
törökországi zárkában majd két esztendőt eltöltött lelkész őszinte hálával köszönte meg a közbenjárásokat, Warda asszony pedig – akit
szintén meglepetésszerűen ért a megtiszteltetés – könnyeivel küszködött a meghatottságtól.
Karácsony közeledtével szeretnénk most tolmácsolni a lelkész és a miniszter köszönetét, és átnyújtjuk kedves Támogatóinknak értünk mondott imáikat és azt a lelki ajándékot, ami – a keresztény hitük miatt ártatlanul börtönbe zárt emberek reményének jeleként – belőlük sugárzik
felénk.
„Örüljetek együtt azzal, aki örül, és sírjatok együtt azzal, aki sír. Kérjetek az Úrtól
együttérzésre képes szívet, hogy le tudjatok hajolni az emberek testi-lelki sebeihez,
és sokakhoz el tudjátok vinni Isten vigasztalását.” – Ferenc pápa
Kívánjuk, hogy ez az életet és vigaszt hozó remény lobbanjon föl a karácsonyi
gyertyák fényében.
„Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.” (1Jn 4,9)
Kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt kívánunk minden kedves Támogatónknak
a hitük miatt üldözöttek nevében,
1 | 2 | 3 Nicaragua
2018-ban óriási tömeg tiltakozott a szociális juttatások megvágása ellen.
Daniel Ortega elnök véres összecsapásokban verte le a tüntetőket. Több
mint 500 embert öltek meg, ezrek eltűntek, és több tízezren külföldre menekültek. Jelenleg néma csönd honol az országban. A tekintélyes katolikus püspöki
kar keményen bírálta a kormány erőszakos föllépését és kiállt az áldozatok
mellett. Először közvetítőnek jelentkeztek, de később a kormány tárgyalókészségének hiánya miatt visszaléptek. Emiatt a hatalom részéről bírálják
őket. A papok és apácák élete veszélyben forog. A CSI folytatja a nyomorgók
támogatását.
4 | 5 Nigéria
Bagonában (Kaduna szövetségi állam északi részén) iszlámista fulani pásztorok 2019. szeptember 14-én megtámadták Ishaku Katung lelkész házát.
A pap súlyos lőtt sebe ellenére el tudott menekülni, de a felesége, Esther
Ishaku Katung a fegyveresek fogságába került. Később meg tudott szökni, de újra elfogták. A fulanik annyira földühödtek az asszony szökése miatt,
hogy eltörték a lábát, majd szétzúzták a koponyáját. A borzalmas gyilkosság
ellenére több mint 2 millió forintnyi nigériai nairát követeltek a holttestért. A
rokonok csak ennek kifizetése után temethették el Esther maradványait.
6 | 7 | 8 India
Rohit Oraon (Dzsarkand) feleségül vette az alacsonyabb kaszthoz tartozó
Parvatit. A kirekesztett pár keresztény hitre tért, ami még jobban fölbőszítette Rohit családját. 2019. augusztus 27-én Bandhan, a férfi bátyja
az apjukkal együtt benyomult a házukba. Bandhan egy baltával kislánya,
Roshini szeme láttára agyonütötte az édesanyját. A gyereket a szomszédok
vették magukhoz, hogy biztonságban legyen. Rohitnak sikerült elmenekülnie.
Amikor a rendőrségen följelentést akart tenni, őrizetbe vették, mert Bandhan
azt mondta a nyomozóknak, hogy Rohit megölte a feleségét és az apját. Az
asszonyt valójában a támadás során tévedésből gyilkolták meg. Amikor ez
végre kiderült, a rendőrök őrizetbe vették Bandhant. Mivel Rohit munkahelye
nagyon távol van az otthonától, anyósa és apósa gondoskodik Roshiniről.
9 | 10 Pakisztán
A keresztény Amir Maszih munkaadója Lahorban bejelentett egy lopást.
Bár a férfinak semmi köze nem volt a bűncselekményhez, a rendőrség mégis
őrizetbe vette. Naszir Baig felügyelő, és a helyettese Zíshan négy
rendőr kíséretében elvezette, majd összeverték a keresztény férfit, hogy
hamis beismerő vallomást csikarjanak ki tőle. Maszih aggódó családját csak
2019. szeptember 2-án értesítették, akik azonnal kórházba vitték a súlyosan
sebesült férfit, de már későn, mert még aznap belehalt az ütlegelés során
kapott sebeibe. A hatósági erőszak óriási fölháborodást keltett. Baig és Zishan
vizsgálati fogságba került. A négy bűnrészes azonban ma is szabadlábon van.
11 | 12 | 13 Kuba
Ruth Rigalt, egy lelkész 13 éves lányát állandóan csúfolták az osztálytársai, az apja miatt. „Annyira durvák voltak, hogy sokszor a hasamra tapostak”
– panaszolta a kislány. Ezért Ramón Rigal lelkész a feleségével, Ayda
Expósitóval úgy döntött, hogy inkább otthon tanítják a lányukat. De Kubában kötelező a gyerekeknek állami iskolába járni. Ruth szüleit a szeme láttára
tartóztatták le. A bíróság „házi oktatás és egy nem bejegyzett gyülekezet
vezetése miatt” kettő, illetve egy-másfél év börtönt szabott ki rájuk. Ruth apai
nagyanyjánál, öccse anyai nagymamájánál él. Mindketten állami iskolába
járnak, és attól rettegnek, hogy a nagyszüleiket is elveszítik.

14 | 15 | 16 Irak

December

Karakosban (Ninive kormányzóság) újranyílt egy keresztény bibliotéka.
Az Iszlám Állam (IS) 2014-2016 között – amikor uralta a régiót – súlyosan
megrongálta a könyvtárat. Különböző szervezetek (köztük a szír katolikus
egyház) támogatásával tudták restaurálni a bibliotékát. Karakos egykor Irak
legnagyobb keresztény városa volt. Lakossága a 2014. augusztusi iszlámista
invázió után menekülni kényszerült. Máig – a helyi egyházak adatai szerint –
mindössze 5100 család települt vissza a városba és a környező falvakba.

Andrew Brunson

Pascale Warda
átveszi Viz Pétertől a
bátorító lapokat.

Imanaptár
december
Imádkozzunk
együtt

17 | 18 | 19 Algéria
2019. október 15-17. között a rendőrhatóság az Algériai Protestáns Egyház
(EPA) három templomát záratta be. Egyikük az ország legnagyobb protestáns,
Jó Hír nevű temploma Tizi-Ouzouban (EPPETO), melynek körülbelül 700
tagja van, és 23 éve legálisan működött. Október 15-én az istentisztelet végén
mintegy 20 rendőr özönlött az épületbe, de már csak pár hívőt és két lelkészt
találtak ott. Az egyenruhások hajuknál fogva rángatták ki a nőket, botokkal
ütlegelték és rúgták a tiszteleteseket és a hívőket – jelentette az egyik lelkész.
2017 novembere óta a 46 EPA templomból legalább 15-öt bezártak.
20 | 21 | 22 Nagy-Britannia
Oluwole Ilesanmi keresztény utcai prédikátort 2017. február 23-án
Londonban a rendőrök „rasszizmus vádjával” megbilincselték a Southgate
metróállomás közelében, mert muzulmánok előtt kijelentette, hogy egyedül
Jézus az út, az igazság és az élet (Jn 13,6). Nemrég a brit bíróság 2.700 euro
kártérítést ítélt meg neki.
23 | 24 Nigéria
Abubakar Abdullahi imám (Plateau szövetségi állam) 2018 júniusában
262 keresztényt bújtatott el a saját lakásában és a mecsetében, amikor iszlámista fulani pásztorok rájuk támadtak. Életét is fölajánlotta cserébe az üldözött
keresztényekért. Az amerikai kormány 2019. júliusban a 83 éves Abdullahi
imámnak ítélte oda a Nemzetközi Vallásszabadságért Díjat (International
Religious Freedom Award), mert „önzetlenül kockáztatta saját életét, hogy
megmentse egy másik vallási közösség tagjait, akiket az ő beavatkozása
nélkül valószínűleg meggyilkoltak volna”.
25 | 26 Karácsony
„Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez
lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen men�nyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel
a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a
jóakarat embereinek!” (Lk 2, 11-14)
27 | 28 | 29 India
A 2019-es esztendő első hat hónapjában 23 szövetségi államból 158 esetben
jelentettek keresztényellenes erőszakot. Összesen 110 nőt és 89 gyermeket
támadtak meg. A United Christian Forum (UCF) közlése szerint a saját hit gyakorlására leselkedő legnagyobb veszélyt 90%-ban az indiai terrorizmus jelenti.
30 | 31 Egyiptom
A Fides News hírügynökség közölte, hogy 2016. augusztus óta 1109
keresztény templomot és építkezést legalizáltak országszerte. Az engedély
nélkül épült keresztény szenthelyek törvényesítési eljárása az utóbbi időben
fölgyorsult. Az egyiptomi hatóságok jelenleg 88 kopt templomot vizsgálnak,
hogy megadhassák számukra a fönnmaradási és működési engedélyt.

Abubakar Abdullahi
imám

