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Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Az-Zaman: Ön elment Ninive tartományba, amelyet az Iszlám 
Állam (IS) 2014 nyarán elfoglalt. Akkor százezrek menekültek el 
innen. 2016 végén Ninive nagy részét sikerült visszafoglalni. Ön 
szerint visszatérnek a menekültek?
Dr. John Eibner: Amióta az iraki hadsereg állami és nem állami 
szövetségeseivel visszafoglalta Ninivét, a helyzet sokat javult. Bár 
a biztonság ma is törékeny, az újjáépítés alapvető feltételei adot-
tak. A keresztény többségű településeken (Hamdaniya, Keremles 
és Telskuf) láttam, hogy az elűzött családok már visszatértek 
otthonaikba. A házakat az egyház, NGO-k és a magyar kormány 
segítségével helyreállítják vagy újjáépítik. De a többség sosem tér 
vissza. A népesség nagy része külföldre (Európába, az USA-ba 
vagy Ausztráliába) távozott, és soha nem is akar hazatérni. Mások 
az iraki Kurdisztánban vagy Bagdadban települtek le. A most 
visszatértek közül páran csak azért állítják helyre otthonukat, hogy 
eladják. Amint lehetőségük lesz Nyugatra menni, azonnal elhagy-
ják Irakot. Ninivében már soha nem lesz olyan az élet, mint 2014 
előtt volt. De ha a helyzet tartósan stabilizálódik, számíthatunk rá, 
hogy a keresztények többsége a térségben marad. A biztonságról 
szólva az erőszak hiánya mellett a hatalmon lévők tétlenségére 
és a demográfiai változások előmozdítására is gondolok. A mindig 
más úrnak szolgáló különféle fegyveres csoportok, és a területek

„vitatott” hovatartozása nem segítik elő a tartós biztonságot.
Az-Zaman: Ön Moszulban is járt. Milyen most ott a helyzet?
JE.: Moszul apokaliptikus képet mutat, akárcsak Aleppó, Homsz 
vagy Damaszkusz bizonyos részei. Míg Moszul egyes negyedei 
teljesen épek és működnek, az óváros romokban hever. Szin-
te esélytelen, hogy valaha is úgy helyreállítják őket, mint a 2. 
világháborúban elpusztított német városokat. Moszul jelenleg 
biztonságos. Az IS a lakosság nagy részével együtt eltűnt, bele-
értve sok IS szimpatizánst is. A jelenlévők többsége traumatizált. 
Az óvárosban nyoma sincs komoly javítási munkálatoknak, az 
újjáépítésről nem is beszélve. Gyakorlatilag egy szellemváros, 
eltekintve a hadseregtől és néhány embertől, akik megpróbálják 
eltakarítani a törmeléket a házaikból. Legalább fél tucat IS harcos 
oszladozó tetemét láttam az egyházi épületek romjain. Az a tény, 
hogy még mindig ott hevernek, bár az óvárost már 2017 nyarán 
jórészt megtisztították az iszlámistáktól, mutatja, hogy az iraki 
kormány és koalíciós partnerei még mindig nem találtak vissza 
a normális életbe. A hatóságoknak nyilvánvalóan nem fontos, 
hogy visszatérésre ösztönözzék a lakóhelyüket elhagyni kény-
szerült keresztényeket. Közel 2000 éves keresztény jelenlét után 
Moszulban úgy tűnik, hamarosan egyetlen keresztény sem marad. 
Ami az elűzött szunnitákat illeti, kétséges, hogy visszatérhetnek-e. 
Bagdadban még élénken emlékeznek rá, milyen lelkesen fogadták 
az IS-t 2014-ben, és tudatában vannak annak is, hogy a lakosság 
jelentős része ma is támogatja az IS ideológiáját, annak ellenére, 
hogy győzelmet arattak fölöttük. Néhány moszuli férfi, köztük egy 
imám, elmondta nekem, hogy Moszul népességének 10%-a azo-
nosul az IS ideológiájával. Bár ez kisebbség, egy kétmilliós 

városban mégis nagy szám, ami biztonsági kockázatot jelent a 
jövőre nézve.
Az-Zaman: A jezidi kisebbség nagyon sokat szenvedett az IS 
uralma alatt. Mi van velük most?
JE.: Szindzsárban nem jártam, de beszéltem jezidi hívőkkel. 
Az a benyomásom, hogy ott sokkal súlyosabb a helyzet, mint a 
keresztény városokban és falvakban. A különféle politikai célú 
fegyveres csoportok egymással versengenek, és egyikük sem 
törődik a jezidikkel. Csak pár elűzött jezidi tért haza. A helyreállítás 
és az újjáépítés sem kezdődött meg. A jezidik többsége szintén 
traumatizált, nők és gyerekek ezrei tűntek el. Páran attól tartanak, 
hogy az elveszett jezidi gyerekek többsége moszuli menekülttábo-
rokban lehet, ahol „adoptálták” és iszlámizálták őket.
Az-Zaman: Mit kell tenni, hogy Irakba visszatérjen a rend és a 
béke?
JE.: Az IS bukása egyedülálló lehetőség, hogy beköszöntsön a 
stabilitás új korszaka, ahol minden iraki, vallási és kulturális iden-
titástól függetlenül, békében és méltóságban élhet. De ez csak 
akkor fog megtörténni, ha az iraki állam megerősödik, mindenki 
számára bevezetik az egyenlő polgárjogokat, és tiszteletben 
tartják a nemzetközi emberi jogi normákat. Ez azonban önmagá-
ban nem elég. A külföldi hatalmaknak föl kell adniuk rendszerváltó 
politikájukat, és abba kell hagyniuk azt a gyakorlatot, hogy Irak 
és Szíria területén helyettesítő háborút vívnak. Ehelyett gyorsan 
jelentős összegeket kell biztosítani az újjáépítéshez. Ha ezek a 
súlyos feltételek teljesülnek, Ninive tartomány és az ország többi 
része esélyt kap. De ha nem, az Irakban uralkodó viszonylagos 
nyugalom valószínűleg csak a következő vihar előtti csönd lesz.

His Excellency
Ayatollah Sadegh Larijani
Head of the Judiciary
Public relations Office
Number 4, 2 Azizi Street
Vali Asr Ave., above Pasteur Street intersection  Tehran
Iran
 
Your Excellency,
We have heard about the plight of Pastor Victor Bet Tamraz and the members of his family, namely his wife, Shamiram Isavi Khabizeh, 
and his son, Ramil. For months, they have been intimidated and put under pressure. Amin Afshar Naderi and Hadi Asgari count among 
those also affected by this situation.
The aforementioned individuals are all devoted to their homeland, Iran, and to their fellow countrymen. Through their prayers for Iran, 
they contribute to the well-being of Iranians. However, instead of being recognized for their service, they were indicted on charges of 
activities against national security and other violations of the law.
It is manifest that the aforementioned individuals were only indicted because they are Christians. We urge you therefore to drop the 
charges against them and to safeguard religious freedoms, as enshrined in article 18 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, a treaty which Iran has ratified.
Yours sincerely,

Hallottunk Tamraz lelkész, felesége Khabizeh és fia Ramil szomorú sorsáról. Hónapokon át megfélemlítették őket, és nyomást gyako-
roltak rájuk. Naderi és Asgari ugyanígy járt.
Ők mindannyian szeretik hazájukat és honfitársaikat, és az irániak jólétéért imádkoznak. Ám ahelyett, hogy ezt értékelnék, a nemzetbiz-
tonság veszélyeztetésével és más, bizonyítatlan jogsértésekkel vádolják őket.
Nyilvánvaló, hogy keresztény hitük miatt vádolják őket. Kérjük, sürgősen ejtsék az ellenük emelt vádakat és az ENSZ Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 18. cikke alapján – melyet Irán is aláírt – biztosítsák a vallásszabadságot az országban. 

Az-Zaman: Több kormányzati tisztviselővel is találkozott. Milyen-
nek látja az együttműködési készséget a CSI-jal és más szerve-
zetekkel?
JE.: A bagdadi hivatalnokok nagyon udvariasan fogadtak. Nyílt és 
konstruktív tárgyalásokat folytattunk. Elsősorban a kisebbségek 
helyzetét vitattuk meg. Az egyik téma egy konferencia volt, amit 
már hónapokkal ezelőtt meg akartunk tartani, hogy megismer-
jük a kisebbségi képviselők véleményét, ami aztán bekerülhet a 
kormány újjáépítési programjába. A találkozókon az a meggyő-
ződés alakult ki bennem, hogy a magas rangú tisztviselők szerint 
egy ilyen konferencia elengedhetetlen a nemzeti stabilizációhoz. 
Más találkozókon azonban úgy éreztem, a kisebbségek bevoná-
sa a közös jövőkép kialakításába nem elsőrendű fontosságú. A 
miniszterelnök remélhetőleg hamarosan időt szentel a témára, és 
kormánya minden tagjának egyértelművé teszi, hogy a kisebbségi 
kérdés konstruktív és erőteljes kezelése nemcsak a kisebbségek 
érdeke, hanem nemzeti érdek is, éppen azért, mert sok kisebbség 
él az úgynevezett vitatott területeken.
Az-Zaman: Ön sok országban járt a CSI munkatársaként. Hogy 
látja a világ segélyprogramjait általában és mi az iraki segélyek 
különleges jellemzője?
JE.: Nem általánosíthatjuk a segélyprogramokat. Nyilvánvaló, 

hogy néhány kulcsfontosságú az élet megmentése vagy az 
életminőség javítása szempontjából. Ezek segítik az országo-
kat abban, hogy teljesítsék a polgárokkal szembeni alapvető 
kötelességüket. De mindannyian tudjuk, hogy a segélyprogramok 
Irakban és a világ más részein sem mentesek a korrupciótól és a 
hibáktól. Minél gyöngébb az állam, annál nagyobb a korrupció és 
a hatástalanság. A 2003-as iraki háború óta rendkívül gyönge az 
iraki állam. De már megmutatkozik az ereje, és csak remélhetjük, 
hogy a fejlődés fölgyorsul.
Az-Zaman: A többi állam emberi jogi és humanitárius programjai 
mögött politikai célok is vannak. Mit tehetünk ezzel?
JE.: A legtöbb humanitárius segélyprogramot államok vagy 
alapítványok finanszírozzák, amelyeknek közös az érdekük a 
mindenkori állammal. Az adományozó állam általában befolyásoló 
eszközt lát a humanitárius segélyben. Elkerülhetetlen, hogy a 
humanitárius segélyeket politikai célokkal kapcsolják össze. Néha 
a politikai szándék átlátható és összhangban áll a kedvezménye-
zettek törekvéseivel. De nem mindig. Legrosszabb esetben az 
államok az NGO-kat használják föl hírszerzési tevékenységük ál-
cázására. Ez rendkívül káros azokra az NGO-kra nézve, amelyek 
a civiltársadalom valódi arcát mutatják, hisz nagyon rossz fényt 
vet rájuk. 
Az arab eredeti [Az-Zaman, 2018. január 9.] szerkesztett és rövidített 
változata: (https://www.azzaman.com/?p=226686)

Közel-Kelet: Egyetlen megoldás az Iszlám Állam elűzése
John Eibner, a CSI munkatársa 2017. december végén Irakban kormányképviselőkkel tárgyalt, és 
az Iszlám Állam (IS) uralma alól fölszabadított területekre látogatott. Az utat a bagdadi Hamurabbi 
emberi jogi szervezet tette lehetővé. Az alábbi interjút Adil Szaad ismert iraki újságíró készítette, és a 
befolyásos Az-Zaman iraki napilap 2018. január 9-i száma közölte.

Moszul (Irak): 

Lerombolt 
templom ma-
radványai. Az 
előtérben John 
Eibner.
CSI

Muhammad Tahir al-Tamimi, az iraki kormány NGO irodájának 
főtitkára: „Ha mi nem változunk meg, az IS vissza fog térni. Valódi 

civil társadalmat kell fölépítenünk.” | CSI

A CSI támogatja az iszlámisták uralma alól fölszabadított 
Ninive tartományba visszatérő keresztény családokat. 

Köszönjük, hogy segíted őket!. 
  8.000.-Ft – Élelmiszercsomag egy visszatérő családnak.
15.000.-Ft – Egészségügyi csomag két visszatérő családnak.
22.000.-Ft – Vízszűrő berendezés egy családnak. 

Hely, keltezés Aláírás

Muhammad Szalman al-Szádi, a nemzeti megbékélés miniszterel-
nöki tanácsadója: „Az IS legyőzése nem elég, igazi megbékélésre 

van szükségünk.” | CSI
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Kedves Támogatónk!
Milyen jövő vár a Közel-Kelet vallási kisebbségeire? Reménykedhetnek-e még, hogy békés életük lesz egyszer a hazájukban? 
Az elmúlt 1300 év nem ezt bizonyítja. A századok során döbbenetesen megváltozott a térség vallási térképe. Mindinkább az 
iszlámé lett a főszerep, és ma már a régió lakosságának több mint 90%-a muszlim. A korábban meghatározó kereszténység 
követőinek száma pedig 5% alá süllyedt, és megállíthatatlanul tovább csökken. A zsidó közösségek már eltűntek vagy az 
időközben létrejött Izrael államba menekültek. Az alaviták, jezidik, drúzok, kākāʾi-ok és mandeusok a keresztényekkel együtt a 
túlélésért küzdenek. Ráadásul az exodussal együtt járó tragikus folyamat az utóbbi évtizedben még föl is gyorsult.
A 19 milliós Szíriában van a legtöbb belső menekült. A mindössze 6 millió lakosú Libanon – akiknek 60%-a muzulmán, 40%-a 
keresztény – több mint 1 millió szíriait fogadott be. Az iraki keresztények száma – a 25 milliós ország legjelentősebb nem 
muszlim kisebbsége – 400 ezer alá csökkent az „arab tavasz” és a 2003-ban kezdődött amerikai invázió óta. Az Iszlám Állam 
(IS) szunnita harcosai külön is célba vették a mintegy 10 millió egyiptomi kopt keresztényt, és azt híresztelték, hogy a papok 
és szerzetesek muzulmán nőket tartanak fogva a kolostorokban, hogy ezzel is szítsák a koptok elleni gyűlöletet. 
„Ma minden a vallásról szól. Ennek a vallásháborúnak az a fő célja, hogy kiűzzék a koptokat Egyiptom-
ból” – nyilatkozta Kirillosz Kamal William Samaan, a felső-egyiptomi Aszjút kopt katolikus püspöke.  
És ez csak egy a koptok elleni véres támadások hosszú listáján.
A CSI évek óta hangoztatja, hogy a Közel-Keleten népirtás zajlik a keresztények ellen. John Eibner 2007. 
novemberben készített tényfeltáró riportjának következtetése: ha hirtelen véget ért volna a nem muszlim 
kisebbségek üldözése, a kereszténység napjai akkor is meg lennének számlálva a térségben.
Dr. John Eibner – a CSI Közel-Kelet projektjének vezetője – most „A Közel-Kelet vallási kisebbségeinek 
jövője” (The Future of Religious Minorities in the Middle East – Lexington Books) című könyv* szerkesztő-
jeként szakértő szerzők közreműködésével tárja föl a fenyegető tényeket, és szólítja cselekvésre minda-
zokat, akik aggódnak a vallásszabadságért, a politikai sokszínűségért és az emberi jogokért. 
Köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért,

*Angol nyelven itt rendelhetik meg:
https://rowman.com/ISBN/9781498561976/The-Future-of-Religious-Minorities-in-the-Middle-East

1 | 2 | 3 Banglades
Mintegy 7000 – a szantal népcsoporthoz tartozó – keresztény, akiket 2016 
novemberében űztek el Gaibanda településről, vár a hazatérésre. Egy föld-
területi vita során a rendőrség támogatását élvező muszlimok keresztény 
földművesekre támadtak Északnyugat-Bangladesben. 
A menekültek rokonaiknál, egy közeli templomban és egy iskolában húzták 
meg magukat. Philemon Basky szantal vezető fölháborodottan vette tudo-
másul, hogy a nyomozás eredménytelensége miatt nem kaphatnak elégté-
telt. Gaibanda település képviselője elmondta, hogy a kormány hamarosan 
új lakóhelyet jelöl ki az elűzötteknek. „Három tettest letartóztattunk, és 
nyomozunk a többi elkövető után.” A muzulmán többségű és eddig toleráns 
Bangladesben egyre több támadás éri a vallási kisebbségeket.

4 | 5 Szíria
Az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet milicistái 2017. októberben megtá-
madták a közép-szíriai al-Qaryataint, és megöltek több mint 100 civilt. 
A kormánycsapatok háromhetes ostrom után október 22-én tudták csak 
visszafoglalni a várost. Az áldozatok közt főleg olyan férfiak voltak, akiket 
az iszlámisták azzal gyanúsítottak, hogy együttműködnek a kormánnyal. 
Az IS harcosok már 2015 augusztusában elfoglalták al-Qaryataint, és 
200 keresztényt túszul ejtettek. A kormányerők 2016. áprilisban űzték ki a 
terrorszervezetet a városból.

6 | 7 | 8 Nigéria
A muzulmán fulani milícia a világ egyik legnagyobb terrorszervezete. Főleg 
Plateau szövetségi államban gyakoriak a vallási indítékból elkövetett fulani 
szélsőségesek támadásai a keresztények ellen. 2017. október 24-én este 
hét órakor Vwak faluban meggyilkoltak egy keresztény nőt a gyermekeivel: 
Rebecca Daniel Choji Suzannával (16 éves) és Joellel (29 éves) éppen 
hazafelé tartott egy egészségügyi központból, amikor iszlámista fulanik 
lesből tüzet nyitottak rájuk. Suzanna és Joel a helyszínen meghalt, míg 
édesanyjuk Josban egy klinikán két nappal később elhunyt.

9 | 10 India
A hatalmas országban terjed a szélsőséges hinduizmus, melynek célja a 
többi vallás kiszorítása. Banothu Sevya lelkész 2017. október 5-én Dzsa-
mandlapaliban (Telangána tagállam, Dél-India) bibliaórát tartott 60 hinduról 
áttért kereszténynek. Amikor motorkerékpárján hazaindult, álarcos hindu 
szélsőségesek követték, majd bosszúból lelökték a járműről és összever-
ték. A lelkész olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy majdnem belehalt. 
Banothu Sevya sok embert térített kereszténységre Telangána szövetségi 
államban.

11 | 12 | 13 Irak
Christina Khader Ebada már jól van. A hatéves kislány, akit az Iszlám 
Állam (IS) milicistái 2014. augusztus 22-én raboltak el Karakosból, és 2017. 
június 9-én szabadítottak ki, a kezdeti nehézségek után szülei és testvérei 
körében gyógyul. Az arám nyelvet is egyre jobban beszéli. Christina elfe-
lejtette az anyanyelvét, mivel 3 éven át egy moszuli arab családnál élt. Az 
Ebada család Kurdisztánba menekült az Iszlám Állam (IS) elől.

14 | 15 | 16 Szudán
A kormánycsapatok és lázadók közt hat éve dúló háború elpusztította a 
Nuba-hegységben és a dél-szudáni határ mentén élők szegényes tarta-
lékait. A humanitárius segélyek sem jutnak el hozzájuk. A szárazság miatt 
nincs termény. A falvaikból elűzött százezrek kétségbeesésükben átlépik a 
kormány által ellenőrzött határt. „Ez nagyon veszélyes. A katonák emberte-
lenül bánnak a menekültekkel. A lányok vannak a legnagyobb veszélyben” 
– mondja egy egyházi vezető. A körzetben viszonylagos nyugalom honol a 
2016. augusztusi fegyverszünet óta, mert az USA lazított a Szudán elleni 
gazdasági embargón. Az őslakosok mégis attól tartanak, hogy a harcok 
ismét föllángolnak, ha megszüntetik a szankciókat.
A többségében keresztény Dél-Szudán 2011. július 9-én vált ki Szudánból.

17 | 18 Indonézia
Anies Baswedan, Dzsakarta polgármestere kijelentésével komoly feszült-
séget okozott. Beszédében ezt mondta: „Megérett az idő arra, hogy mi 
pribumi (őslakosok) a magunk urai legyünk.” Baswedan, akit a választási 
küzdelemben az iszlámisták támogattak, súlyos kritikát kapott ezért a 
kijelentéséért. Bírálói számára világos, hogy leváltott és blaszfémia vádjával 
bebörtönzött kínai származású keresztény elődjére, Ahokra célzott, aki 
természetesen nem lehet pribumi. Ahok 2017. április 19-én vesztett Bas-
wedannal szemben. A volt polgármestert három héttel később, 2017. május 
9-én két év börtönre ítélték.

19 | 20 Üzbegisztán
2017. október 14-én Kungrad városban 17 rendőr szállt meg egy házat, ahol 
Ahmadjon Nazarov protestáns lelkész keresztény barátaival találkozott. A 
rendőrök föloszlatták a csoportot, elkoboztak két mobilt, egy laptopot és a 
lelkész bibliáját. A jelenlévőket az őrsre kísérték, és nem engedték, hogy a 
családtagjaiknak üzenjenek. A megfélemlített keresztényeket öt órán át fag-
gatták és bántalmazták, majd hajnali fél kettőkor elengedték őket. Névtelensé-
get kérő társaik szerint Nazarovot – más keresztény és muszlim vezetőkhöz 
hasonlóan – lehallgatták. Üzbegisztánban minden felekezetet szigorú állami 
megfigyelés alatt tartanak, és a hatóságok semmibe veszik az emberi jogokat.

21 | 22 Egyiptom
A több mint 260 ezer lakosú Minja iparvárosban – amely híres egyetemmel 
rendelkező kulturális központ – 22 éven át nem léphettek be a pünkösdista 
hívők a Bethel templomba. 2017. október 29-e óta azonban újra nyitva áll az 
istenháza. „A gyülekezetünk nagyon boldog most” – jegyezte meg Boulos 
Moussa Salib lelkész. A majd negyedszázadig tartó tiltás föloldásának okát 
csak sejteni lehet. Sokan úgy hiszik, hogy a kairói kormány így fejezte ki jóin-
dulatát Mike Pence amerikai alelnöknek, aki 2017. december végén látogatott 
Egyiptomba. A rendőrség az utóbbi hónapokban iszlámista nyomásra több 
templomot bezáratott Minjában. Az egyiptomi lakosság 10%-át kitevő keresz-
tény kisebbséget fenyegetik és rendszeresen megtámadják az iszlámisták.

23 | 24 Pakisztán
A rendőrök 2017. október 9-én agyonverték a 17 éves keresztény Arszlán 
Masziht. A nyomozók az iskolából rángatták ki a fiatalembert, ököllel és 
puskatussal verték, és megrugdosták. Farhan Ali, Maszih tanára megpró-
bált közbelépni, de a rendőrök őt is megverték. Maszih összeesett és a 
helyszínen belehalt sérüléseibe. A fiú pár nappal korábban összeveszett 
egy muszlim diáktársával, mert keresztény hite miatt csúfolták. A muzulmán 
osztálytárs nagybátyja magas rangú rendőrtiszt, ő verette agyon Masziht. 
A gyilkosság miatt csak akkor kezdtek nyomozni, amikor a keresztény 
tüntetők lezárták a főutat.

25 | 26 Egyiptom
2017. október 12-én a nyílt utcán egy húsvágó bárddal megölték Samaan 
Shehata kopt ortodox püspököt. A 45 éves férfi Kairó szegénynegyedé-
ben autózott, amikor a szalafista Ahmed Szaíd Ibrahim megállította, és 
kiszállásra kényszerítette, majd megtámadta a védtelen főpapot. A bárddal 
megsebesítette a fején, nyakán és a mellkasán, majd egy keresztet vágott a 
homlokára. Bár a súlyosan sérült püspök megpróbált elmenekülni, támadója 
követte és többször fejbe sújtotta. A gyilkost a járókelők teperték le, majd 
riasztották a kórházat és a rendőrséget. A mentő azonban csak több mint 
egy óra elteltével érkezett meg. Shehata életét már nem tudták megmente-
ni. A bíró halálra ítélte a 19 éves Ahmed Szaíd Ibrahimot.
 
27 | 28 Törökország
Andrew Brunson lelkész 2016. október óta börtönben van. Erdoğan el-
nök azzal vádolja, hogy támogatta a Fethullah Gülen által alapított Hizmet 
(Szolgálat) mozgalmat. A török elnök Gülent teszi felelőssé a 2016. július 
15-i puccskísérletért. Brunsont kémkedéssel is vádolják, és egy szigorúan 
őrzött fegyintézetben tartják fogva Izmirben. A török média azt terjeszti 
róla, hogy kapcsolatban állt a Törökországban betiltott Kurd Munkáspárttal 
(PKK). A lelkész és ügyvédje abszurdnak nevezte és visszautasította a 
vádakat. Erdoğan fölajánlotta Brunson szabadon bocsátását a Pennsylvani-
ában (USA) száműzetésben élő Gülenért cserébe. 

„A titkosszolgálat 2009 óta már több alkalommal arra akart 
kényszeríteni, hogy hagyjam el a hazámat – meséli Victor 
Bet Tamraz lelkész. – De én mindig csak azt mondtam 
nekik, hogy maradok.” Az asszír pünkösdista gyülekezetnek 
több mint tíz lelkésze volt. „Ma már mindannyian külföldön 
élnek” – mondja Victor, aki 2009 márciusáig a közösség 
egyetlen fölszentelt lelkésze volt. A hatóságok ekkor elren-
delték a gyülekezet megszüntetését.

Mindenétől megfosztották
A lelkészt meg akarták félemlíteni. Egy napon váratlanul 25 
biztonsági tiszt jelent meg a lakásán. „Hét órán át zaklattak, 
és átkutattak mindenemet.” Amikor éjfél felé távoztak, rá 
sem lehetett ismerni a lakásra: „Elvittek mindent, az összes 
ingóságomat: több mint ezer könyvemet, a keresztény irodal-
mat, a farszi nyelvű bibliámat, a családi emléktárgyainkat, 
a hivatalos dokumentumainkat, a bankszámlakivonatokat, 
készpénzt, sőt még a műholdas televízió antennáját is.”

67 nap magánzárka
A kihallgatás több mint egy évtizede a lelkész mindennapi 
életének része, és általában még aznap hazaengedik. 

De 2014. december 26-án nem így történt. A házában tartott 
karácsonyi istentiszteleten civil nyomozók vegyültek a hívők 
közé. Mindenkit átvizsgáltak, a bibliákat, mobiltelefonokat és 
a személyi igazolványokat elkobozták.
A hívők többségét elengedték, de a lelkészt egy fiatal-
emberrel együtt letartóztatták. Victor Tamraz 67 nap 
magánzárkát kapott, de később nagy összegű óvadék 
ellenében hazaengedték. „A zárkámban éjjel-nappal 
égett a villany – emlékszik vissza a gyülekezetvezető. 
– Ha mosdóba akartam menni, csöngetnem kellett, 
ezután 15 percig várattak. Ha orvosra volt 
szükségem, csak tíz nap elteltével jutottam 
hozzá.” A szükséges gyógyszereket viszont 
mindig időben magkapta. „A legelviselhe-
tetlenebb mégis a magány volt, mert még 
az ügyvédemet sem engedték be hozzám.”
A lelkészt hittérítéssel, illegális házi isten-
tiszteletek szervezésével, biblia nyomta-
tással és terjesztéssel vádolják. Ráadásul 
az ügyészek azt is a szemére vetik, hogy 
orvosnak adta ki magát, mert betegekért 
imádkozott. 2017 júliusában meghozták az 
elsőfokú ítéletet: Victor Tamrazt 10 év bör-
tönre ítélték és emellett 2 év utazási tilalom-
mal sújtották, ami ellen peresze föllebbezett.

Az egész családját zaklatják
A titkosszolgálat a családját sem kíméli. Victor feleségét, 
Shamiram Isavi Khabizehet szintén kihallgatták. 
Az Iszlám Forradalmi Bíróság szerint „külföldi szemináriumo-
kon vett részt és tevékenysége veszélyezteti a nemzetbiz-
tonságot”. 
A lelkész lánya 2010 végén Svájcba menekült, ahol mene-
dékjogot kapott.
Ramil Bet Tamrazt, a házaspár fiát 2016. augusztus 26-án 
négy keresztény társával együtt őrizetbe vették egy pikni-
ken. A szülők többszöri érdeklődésük ellenére napokig nem 
kaptak semmi választ arra, hogy mi történt velük.
Ramil csak 2016. szeptember 7-én hívhatta föl a család-
ját. Ekkor tudta csak elmondani, hogy a rosszhírű Evin 
börtön magánzárkájában tartják fogva, és folyamatosan 
kihallgatják. Kaució ellenében is csak egy hónap múlva 
szabadult. A fegyházban azt sem mondták meg neki, 
mivel vádolják. Csak később emeltek ellene hivatalosan 
is vádat: ez szintén a már jól ismert „nemzetbiztonság 
veszélyeztetése, házi istentiszteletek szervezése, az 
édesapja prédikációinak terjesztése és hittérítő tevékeny-
ségének segítése” volt.

Az üldözés anyagi nehézséggel jár
„Az iráni hatóságok politikai nyomás alatt tartanak – mondja 
a lelkész. – Azt hiszik, jó kapcsolataink vannak olyan külföldi-
ekkel, akik szemben állnak a teheráni kormánnyal.” Ha a 

hatóságok látnák azokat a facebook bejegyzéseket, 
ahol azt írják, hogy 20 millió iráni akar kereszténység-
re térni, sajnálhatnánk az iráni keresztényeket.
A teheráni kormány kíméletlen föllépése miatt sok fe-

nyegetett keresztény egzisztenciája kerülhet veszély-
be. Victor lelkész fia, Ramil Bet Tamraz is a hite miatt 

vesztette el az állását. Ugyanez történt két másik 
vádlott feleségével is, ahol a titkosszolgálat 
emberei szintén beavatkoztak.
Tiltakozásunk ráébreszti az iráni hatóságokat, 
hogy a külföld odafigyel, mi történik Victor Bet 
Tamraz lelkésszel, a családjával és vádlott 
társaival. Imádkozzunk értük, hogy legyen 
erejük továbbra is kitartani a bajban.

Követeld Victor Bet Tamraz lelkész
 szabadon bocsátását! 

Irán: El akarják űzni hazájából a lelkészt
Az iráni hatóságok el akarják űzni hazájából Victor Bet Tamraz lelkészt. Őt magát, feleségét és ke-
resztény barátaikat is azzal vádolják, hogy „tevékenységükkel veszélyeztetik a nemzetbiztonságot”.

Szilárd tehát 
veletek kapcso-
latban a remé-
nyünk, hiszen 
tudjuk, hogy 
nemcsak a szen-
vedésben vesz-
tek velünk együtt 
részt, hanem a 
vigasztalásból is 
hozzánk hason-
lóan részesültök. 
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Victor lelkész kedvenc farszi nyelvű bibliá-
jával, amelyet csak született keresztények 
birtokolhatnak
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