
Bátoríts +

Tiltakozz!

Legfrissebbek:

www.csi-magyarorszag.hu

Christian Solidarity International
(CSI) keresztény emberi jogi
mozgalom a vallásszabadságért
és az emberi méltóságért.

Alapította 1977-ben
Hansjürg Stückelberger lelkész

Nemzetközi elnök
Herbert  Meier (Svájc)

Kiadó
CSI-Magyarország Alapítvány
1242-Budapest, Pf 291

Adószám
18187506-1-42

Ügyvezető igazgató
Viz Péter

Kuratórium 
Gelley Anna (Elnök)
Bánki Zsolt
Farkas Olivér
Katona István püspök
Németh Géza
Szörényi László

Elérhetőségek
Krisztusi Szolidaritás
1242-Budapest, Pf 291

Internet 
www.csi-magyarorszag.hu

Email 
peter.viz@csi-magyarorszag.hu

        Krisztusi Szolidaritás

Telefon / Fax
06 28 440 656

Adományok
OTP Bank
HUF 11707024-20452708
IBAN HU30 1170 7024 2045 2708 0000 0000

EUR 11763079-11818887
IBAN HU71 1176 3079 1181 8887 0000 0000
SWIFT CODE: OTP VHUHB

Előkészítés
Extra Média Nyomda Kft
Székesfehérvár 

Minden jog fenntartva.

HU ISSN 1587-5946

Megjelenik kéthavonta

CSI –
Keresztények
a vallás-
szabadságért 
és az emberi 
méltóságért.

John Namaqzah 
Niyring püs-
pök mindent 
megtesz Kano 
elnyomott 
keresztényeiért. 
Mellette Franco 
Majok (balra) és 
Joel Veldkamp 
(jobbra). | CSI

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

A CSI munkatársai legutóbbi nigériai látogatásukon el-
jutottak a több mint 3 millió lakosú Kano városba. John 
Namaqzah Niyring, az egyházmegye katolikus püspö-
ke hálás a CSI jelenlétének, és büszkén meséli, hogy 
jó kapcsolatban vannak a többi keresztény felekezettel, 
köztük az evangéliumi gyülekezettel is. Nagyra értékeli 
a keresztények összetartását, hisz tudatában van: „Mi 
keresztények mindössze a lakosság 5%-át alkotjuk. A 
95% gyakorlatilag szunnita muzulmán. A városunkban, 
ahogy a hasonnevű szövetségi államban is, a saría van 
érvényben, ami a hétköznapokban hatalmas kihívás elé 
állít minket. Nagy türelmet kell tanúsítanunk például a 
templomépítési kérelmek ügyében is, mert a hatóságok 
csak hosszú idő után adnak engedélyt.”

Muszlimok a keresztény iskolában
A püspök mindent megtesz azért, hogy jó viszonyt ápol-
janak a muzulmánokkal. Az egyházmegye középiskolát 
tart fönn, ahová lányok és fiúk is járhatnak. „A muszlim

szülők is szívesen járatják a gyerekeiket hozzánk. Sok 
nálunk végzett diák jut be az egyetemekre is” – me-
séli örömmel a püspök. Mégis küzdenie kell az iskola 
fönnmaradásáért, mert a muszlimok már többször 
megvádolták őket azzal, hogy oktatás ürügyén hittérítő 
tevékenységet folytatnak.

Zavargások
A muszlimok és keresztények közti békés együttélés 
fönntartására tett minden erőfeszítés ellenére a helyzet 
súlyos Kanoban. Niyring püspök hozzáteszi: „1980 óta 
a városunkban eddig tíz nagy, vallásilag motivált össze-
csapás történt.” Az első támadás kitörésekor a Maitat-
sine mozgalom (melyet sokan a Boko Haram elődjének 
tartanak) néven ismertté vált Mohamed Marwa harcos 
fundamentalista követői – akik egyébként országszerte 
fölkeléseket szítottak – rátámadtak a mérsékelt muszli-
mokra. A lázadóvezér a szaúd-arábiai vahhábitákhoz ha-
sonlóan a 7. századi muszlimokhoz hasonlóan akart élni. 
Az összecsapások négyezer ember – köztük Marwa – 
halálát okozták. Reinhard Bonnke német hittérítő 1991-
ben hatalmas tömeg előtt beszélt Nigériában, amelynek 
következtében a két napig tartó súlyos 

Your Excellency,

I am very concerned that the pastors Dom Dawng Nawng Latt and La Jaw Gam Hseng have been 
sentenced to several years of imprisonment and that they have been in prison since December 24, 
2016. The accusation that both pastors are allegedly active for the rebel group „Kachin Indepen-
dence Army (KIA)” lacks any basis. As far as can be seen, they just informed media representa-
tives about the destruction of a church, of which they were eye-witnesses. The research and report 
of important incidents belongs to the right to freedom of opinion and freedom of expression, as is 
stipulated in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights of the UN. The Republic of 
Myanmar has made good progress in this field since 2012, and I would urgently encourage you 
not to put these good developments at risk. I therefore ask you to take all necessary measures 
to examine the case of Dom Dawng Nawng Latt and La Jaw Gam Hseng and to bring about their 
release.
Yours faithfully,

Nagyon aggaszt, hogy Dom Dawng Nawng Latt és La Jaw Gam Hseng lelkészeket – akik 2016. december 24. óta börtönben vannak – hosszú 
fogságra ítélték.  A vádnak – miszerint a Kachin Indepence Armyt (KIA) támogatták – nincs alapja. Ők csupán tájékoztatták a médiát egy templom 
lerombolásáról, aminek szemtanúi voltak. A jelentős eseményekről szóló tájékoztatás joga a vélemény és szólásszabadság része, amint azt az 
ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkelye tartalmazza. Mianmar ezen a téren sokat fejlődött 2012 óta. Kérjük, ne kockáztassa az 
eredményeket, és tegyen meg mindent a két lelkész ügyének tisztázásáért és szabadon bocsátásukért.

zavargások során megöltek több mint 200 embert, 
többségében keresztényeket. A főleg Észak-Nigériában 
pusztító Boko Haramot Kano szövetségi államban is 
rettegés kíséri. Az iszlámista terrorszervezet harcosai 
2012. január 20-án egyszerre több bombát robbantottak 
Kano város különböző pontjain, majd fegyverrel támad-
tak a védtelen polgárokra. Főleg keresztényeket vettek 
célba. A véres merényletek több mint 150 ember halálát 
okozták. Keresztények százai fejvesztve menekültek el a 
milliós nagyvárosból. A Boko Haram rajtaütésének követ-
kezményei a katolikus iskolát is sújtották. „Míg a brutális 
támadás előtt 350 diákunk volt, utána 30 sem maradt. De 
azóta a tanulóink száma ismét szépen emelkedik” – ma-
gyarázza a püspök láthatóan elégedett arckifejezéssel.

Az együttműködés ereje
Kano egyházmegye vezetője a CSI közreműködéséről 
sem felejtkezik el. „Nagyra becsüljük az Önökkel való 
kiváló együttműködést. És külön köszönjük, hogy a CSI 
jelentős mértékben támogatja a Kano vidéki területe-
in működő, keresztények által vezetett klinikákat. De 
jelenleg is sok kihívással kell megküzdenünk. Hiszen 
például azt is 

figyelembe kell ven-
nünk, hogy a betegeket 
élelemmel is el kell 
látnunk.” A CSI ezért 
támogatja a keresztény 
faluközösségek élelmi-
szerprogramját, a mező-
gazdaság fejlesztését, 
és javítja a gyógyszerel-
látást. Mindezek hozzá-
járulnak az elnyomott 
vallási kisebbségek 
megerősödéséhez 
a több mint 10 millió 
lakosú Kano szövetségi 
államban.

Nigéria: Keresztények a saría államban
Kano szövetségi államban (Észak-Nigéria) már több mint egy évtizede bevezették a saríát. A keresz-
tények kisebbségbe szorultak. Bár a helyzet jelenleg nyugodt, gyakoriak a vallási okból elkövetett 
erőszakos cselekmények.

Mianmar:
Eltüntetik a 
keresztény 
szimbólumokat. 
| Chin Human 
Rights Organization 
(chro)

Hely, keltezés Aláírás

062018
június

   Köszönjük, hogy támogatod az üldözött nigériai keresztényeket.
 • 15.000.-Ft – Óvodák, iskolák és árvaházak fönntartására.
 • 25.000.-Ft – Mikrohitel az elűzött családok újrakezdésére.
 • 35.000.-Ft – Orvosi kezelésre, gyógyszerekre és élelemre.

A kanoi keresz-
tények kölcsö-
nösen segítik 
egymást a 
bajban. | CSI

Követeld Dom 
Dawng Nawng 
Latt és La Jaw 
Gam Hseng 
baptista lelké-
szek azonnali 
szabadon bo-
csátását!
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Kedves Támogatónk!
Az Európai Unió külügyminisztereinek tanácsa nemrég újabb egy évvel meghosszabbította a szíriai rezsimmel és annak támo-
gatóival szembeni szankciókat, amelyek így 2019. június 1-jéig érvényben maradnak. A korlátozó intézkedések része az olaj- 
embargó, bizonyos befektetési korlátozások, és a Szíriai Központi Bank unióban található vagyonának befagyasztása. Export-
korlátozást róttak ki olyan berendezésekre és technológiákra, amelyek belső elnyomás céljára is használhatók, és amelyek az 
interneten vagy a telefonhálózaton keresztüli kommunikáció nyomon követésére, illetve lehallgatására is szolgálhatnak. 

Ugyanakkor az EU szilárd meggyőződése, hogy a közel-keleti konfliktus nem oldható meg katonai úton. Közben a török had-
sereg elfoglalta Afrínt. A helyi kórház közölte, hogy ők is találatot kaptak. Legalább 16 ember meghalt, köztük két várandós nő, 
és több tucatnyian megsebesültek. Törökország viszont állítja: az Olajág hadműveletben a civileket, ártatlanokat és a környe-
zetet nem éri bántódás.

„Az elmúlt hét évben nem volt egyetlen nap, de egyetlen pillanat sem, amikor a háborúzó felek és a mögöttük álló országok 
szemernyi tiszteletet mutattak volna a gyerekek életének védelme iránt. Nem volt ilyen, ezt az alapvető elvet folyamatosan 
mellőzték” – jelentette az UNICEF térségi vezetője. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja szerint Kelet-Gútában több 
mint 30 civil vesztette életét a légicsapásokban. A kormányerők a Vörös Félholddal közösen humanitárius folyosót nyitottak, 
amelyen keresztül mintegy 40 ezren hagyták el a konfliktuszónát. Szíria ENSZ-nagykövete szerint a Kelet-Gúta kisebb részét 
ellenőrzésük alatt tartó lázadók élő pajzsként használják a civileket. Akik kijutnak, azok Adránál, Damaszkusz közelében ke-
resztezik azt a legalább 150 ezres tömeget, amely az afríni harcokat igyekszik maga mögött hagyni.

Idriss Jazairy, ENSZ különmegbízott tömören így nyilatkozott: a Szíria elleni szankciók „pusztító hatással” vannak a polgári 
lakosságra. „Nincsenek egészségügyi eszközök, mentőautók, sem villanyáram, sem víz.” Az ENSZ különmegbízott szerint a 
nyugati szankciók miatt Szíriában soha ilyen rossz nem volt a polgári lakosság helyzete, ezért párbeszédre szólít a megszo-
rítások könnyítésére és föloldására. „Nagyon aggódom, hogy az egyoldalú kényszerintézkedések növelik a szíriai lakosság 
szenvedéseit” – jelentette ki Jazairy 2018. május 17-én tartott sajtókonferenciáján Damaszkuszban. „Mivel a megtorló intézke-
dések mindenre kiterjednek, hatásuk pusztító az egész gazdaságot, sőt az átlagemberek mindennapi életét illetően is.” 

A korlátozások rendkívül megnehezítetik az orvosi berendezések, az áram- és a vízellátás, a traktorok, a mentők, a buszok és 
a gyárak pótalkatrészeinek importját, részletezte Jazairy. „Ironikus, hogy az emberi jogok megsértése miatt hozott büntetőin-
tézkedések csak szándékosan súlyosbítják a humanitárius válságot.” Az ENSZ különmegbízott szerint „komoly párbeszédet 
kell kezdeni az egyoldalú kényszerintézkedések mértékének csökkentéséről, majd megszüntetéséről.”

 „A szankciók sértik a nemzetközi emberi jogokat – mondja dr. John Eibner, a CSI munkatársa, aki rendszeresen utazik Szíri-
ába, és látja a szankciók negatív hatásait. – A szíriai lakosság kollektív megbüntetését szolgálják, amelyet tilt a Genfi Egyez-
mény (Genfi Egyezmény IV. 33. cikkely).”

„A svájci Bundesrat (Szövetségi Tanács) haladéktalanul vizsgálja meg, hogy a Szíria ellenes szankciók milyen hatással van-
nak a polgári lakosságra” – követeli Mathias Reynard, a svájci Nemzeti Tanács (Szövetségi Törvényhozás) tagja. A beadványt 
14 képviselőtársa írta alá. „A mi felelősségünk megbizonyosodni róla, hogy a szankciók nem irányulnak a szíriai civilek ellen, 
akik már eleget szenvedtek a szörnyű állapotok miatt” – nyilatkozta Reynard. Doris Fiala, a Szabadelvű Demokratikus Párt 
(FDP) képviselője hozzáfűzte: „Ha a szankciók a polgári lakosság szenvedését okozzák, alapjaiban meg kell kérdőjeleznünk a 
szankciós politikát!” Lukas Reimann, a Svájci Néppárt (SVP) képviselője hozzátette: „Amíg Svájc csatlakozik az EU szankciók-
hoz, mi is felelősek vagyunk a negatív következményekért. Az ENSZ fölhatalmazása nélküli szankciók sértik Svájc semleges-
ségét. A szankciók a hadsereg mellett a polgári lakosságot is sújtják.”

A nagy szíriai egyházak vezetői 2016. augusztus 23-án humanitárius tiltakozást nyújtottak be a nemzetközi közösséghez: 
„Állítsátok le a szíriai nép elleni ostromot! Függesszétek fel a Szíria elleni nemzetközi szankciókat, és engedjétek, hogy az 
emberek méltóságban élhessenek.” A tiltakozás aláírói: John X antióchiai görög ortodox pátriárka, II. Ignatiusz Afrem Karim 
szír-ortodox pátriárka és Gregorios III. Lahhám Antióchia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög-melkita pátriárká-
ja. „Mi, a Közel-Kelet keresztényei fizetjük meg az árát azoknak a döntéseknek, amelyeket a nyugati kormányok hoznak – ál-
lítja Bechara Rai libanoni maronita bíboros. – Ezért a nyugati államoknak kerülniük kellene minden konfliktust az arab világgal, 
hogy a muzulmánoknak ne legyen okuk a keresztények ellen fordulni.” 

Eddig a szikár tények. Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek önzetlen támogatásáért,

1 | 2 | 3 Törökország 
Ismeretlenek 2018. február 4-én – Andrea Santoro atya meggyil-
kolása után pontosan 12 évvel – robbanószert dobtak Trabzonban 
(Kelet-Törökország) a Szűz Mária katolikus templom plébániájára. 
A detonációban megsérült a ház kapuja. Paolo Bizzeti anatóliai 
püspök kijelentette, hogy a támadás a trabzoni templomok ellen az 
utóbbi hetekben föllángolt megfélemlítés sorozat és vandalizmus 
része. „Gyakori, hogy szemetet dobnak a templomainkba vagy 
megrongálják a bejáratot” – tette hozzá a püspök. Bár a támadá-
sokat rendre jelentik a rendőrségen, mégsem történik semmi, sőt 
eddig még egyetlen gyanúsítottat sem állítottak elő.

4 | 5 Szudán
A kormány parancsára 2018. február 12-én Kartúmban ledózerolták 
egy evangéliumi közösség templomát. A rendőrség előtte elkobozta 
az ott talált ingóságokat és bibliákat. Az ok a hatóságok szerint: a 
hívők zavarodottan viselkedtek az istentiszteleteken. A gyüleke-
zet vezetői azonban állítják, hogy a hivatalnokok egy muzulmán 
üzletembert támogatnak, aki hamis dokumentumokkal meg akarja 
szerezni a templomingatlant. Egy bíró már 2017-ben igazolta, hogy 
a gyülekezet a telek jogos tulajdonosa. A mostani pusztítás egy kor-
mánykampány része, melynek során 25 olyan templomot akarnak 
elpusztítani, amelyek állítólag állami tulajdonú telkeken állnak.

6 | 7 | 8 Niger
2015. január 16-17-én több száz iszlámista bosszúból megtámadott 
és kirabolt több mint 70 templomot, mivel Mahamadou Issoufou 
nigeri elnök Párizsban részt vett a Charlie Hebdo meggyilkolt kari-
katuristáiért tartott szolidaritási tüntetésen. Mostanra a templomok 
többségét – főleg keresztény egyházi adományokból – sikerült 
helyreállítani. Samaila Labo lelkész – aki a zavargásokban szintén 
elvesztette mindenét – nagyon örül ennek: „A támadóink el akartak 
hallgattatni minket, de ez, Istennek hála nem sikerült nekik.” A temp-
lomok mellett több mint 30 keresztény tulajdonú házat, iskolákat és 
egy árvaházat is megtámadtak. Az érintetteket máig nem kárpótol-

ták. „A három évvel ezelőtti tragikus események a nigériai vallási 
türelem végének kezdetét jelentik” – nyilatkozta Batchiri lelkész. 
Niger több mint 21 millió lakosának 80-94%-a szunnita muszlim, a 
többi animista illetve keresztény vallású.

9 | 10 India
Egy ezerfős hindu szélsőséges tömeg – férfiak és nők vegye-
sen – Dzsammu és Kasmír államban fölgyújtotta és porig égette 
Jeewer Joeaswa lelkész templomát. Szerencsére a hívők még 
időben ki tudtak menekülni a lángoló épületből. A hinduk a lelkészt 
teszik felelőssé Seema Devi haláláért. A fiatal nő férjével együtt 
kereszténységre tért, miután a lelkész segítségével kigyógyult lelki 
betegségéből. Amikor Seema később tisztázatlan körülmények 
között újra megbetegedett, szülei egy tantra varázslóhoz hurcolták, 
aki brutálisan összeverte a nőt. Mivel a durva kezelés nem segített, 
a szülők férje gondjaira bízták lányukat, aki azonnal kórházba vitte 
őt. Seema állapota rohamosan romlott, végül 2018. január 15-én 
összeomlott és meghalt. Megözvegyült férje ismeretlen helyre 
menekült a hinduk bosszúja elől.

11 | 12 | 13 Srí Lanka
Egy ötszáz buddhistából álló tömeg Vaharai településen (Batti-
caloa körzet) megakadályozta egy keresztény halott eltemetését. 
A lázongók azt kiabálták, hogy abban a temetőben nincs helye 
kereszténynek. Erre értesítették a rendőrséget és a falu elöljáróit, 
de a polgármesterhelyettes javaslatát – hogy egy másik, közeli te-
metőben helyezzék el a halottat – szintén elutasították. A csőcselék 
ekkor ismét támadásba lendült. A keresztények a béke kedvéért 
inkább engedtek, és egy távolabbi temetőben helyezték örök nyu-
galomra társukat.

14 | 15 | 16 India
Narendra Modi miniszterelnök uralkodó hindu nacionalista Indiai 
Néppártja (Bharatíja Dzsanata Party - BJP) hegemóniára tör azok-

ban a Kelet-Indiai tagállamokban is, ahol a keresztények vannak 
többségben. A BJP Nagalandban, ahol a keresztények aránya 88%, 
és Meghalayában is, ahol 75%, jelentősen tudta növelni szavazói 
számát.

17 | 18 | 19 Egyiptom
Basszem Herz Attalhah kopt keresztényt a nyílt utcán lelőtték. 
A 27 éves fiatalember Oszama nevű fivérével és Mohamed nevű 
muszlim barátjával éppen hazafelé tartott munka után, mikor három 
fegyveres férfi föltartóztatta őket. Azt követelték, hogy Attalhah 
mutassa meg a csuklóját, amelyen egy tetovált keresztet viselt 
(ez szokásos a koptoknál). Kérdésükre a férfi bevallotta, hogy 
keresztény. Erre a fegyveresek elküldték Mohamedet, és Oszama 
alkarját is meg akarták nézni. Mivel azonban a kabátujja eltakarta 
a csuklóját, nem láthatták a tetovált keresztet, így őt is elengedték. 
Oszama éppen csak elindult, mikor meghallotta a fivérére leadott 
gyilkos lövéseket. A tettesek háborítatlanul elmenekültek.

20 | 21 | 22 Nigéria
Azokban a szövetségi államokban, ahol a saría van érvényben, 
válás után a gyerekek a muzulmán félhez kerülnek. Kano tarto-
mányban ez a keserű sors jutott a keresztény Amina Isának is, 
akinek a férje, Garba Oszmán iszlámra tért, hogy megtarthassa 
körzetvezetői állását. Amina a gyerekeivel keresztény maradt. 
Garba a válásuk után magához vette három lányukat, és megtiltotta 
nekik hitük gyakorlását. Amikor rájött, hogy exfelesége legidősebb 
lányuk segítségével egy másik faluban lévő keresztény iskolába 
íratta be a húgát, emberrablással vádolta őket. Amina a lányukkal 
együtt vizsgálati fogságba került, de később óvadék ellenében kien-
gedték őket. A legidősebb lány most ismét az apjánál van. Ügyvédje 
közbenjár érte, mert az emberrablás vádja miatt rendszeresen meg 
kell jelennie a bíróságon.

23 | 24 Nigéria
Kano szövetségi államban, ahol a saría van érvényben, elnyomják 
a keresztényeket, de eddig a Boko Haramtól vagy a fulani iszlámis-
táktól nem kellett tartaniuk. Mostanában azonban megszaporodtak 
a keresztények elleni emberrablások és gyilkosságok. Iszlámisták 
2017-ben kiszemelték Samaila keresztény település katolikus temp-
lomát, amely előtt megöltek két keresztényt és elraboltak három 
nőt. Köztük volt a falu elöljárója, Mai’angwa felesége is. Egy hét 
múlva mintegy 2,5 millió forintnak megfelelő nigériai naira óvadék 
ellenében elengedték őket. Mai’angwa elmondta: „a kanoi szövet-
ségi kormány ismeri a keresztények fenyegetett helyzetét, mégsem 
tesz értük semmit.”

25 | 26 | 27 Irak / Szíria
A keresztény Rita Habib Ayyubot az Iszlám Állam (IS) terroristái 
2014-ben elrabolták Karakosból, majd többször eladták. A 30 éves 
nőt a kurd pesmerga szabadította ki 2017. novemberben. Rita 
később elmesélte, miken kellett keresztülmennie rabszolgasága 
idején. Első tulajdonosa többször megerőszakolta Moszulban. 
Olyan videókat nézettek vele, amiken nem muszlimokat 
fejeznek le. A sorsa akkor sem javult, amikor egy emírhez került 
Rakkában. Mivel kitartott keresztény hite mellett, az emír felesége 
nagyon csúnyán bánt vele. A muzulmán házaspár a Korán olvasá-
sára kényszerítette, és azt mondták, megölik, 
ha nem tér át az iszlámra.

28 | 29 | 30 Kazahsztán 
Bondarenko adventista lelkészt 2017. október 18-án beidézték a 
bíróságra, mert egy kiskorú fiúnak megengedte, hogy részt vegyen 
az istentiszteleten. A gyerek édesapjával együtt volt Asztanában 
az adventi szertartáson. Édesanyja ezt ellenezte, amiről a lelkész 
viszont nem tudott. Bondarenkot fölmentették. Kazahsztánban 
súlyos büntetés jár azért, ha kiskorú egyik szülője akarata ellenére 
„külföldi” gyülekezet szertartásán vesz részt.

A korábban Burmának nevezett Mianmari Államszövetség 
soknemzetiségű ország Délkelet-Ázsiában. India, Thaiföld 
és Kína között helyezkedik el, de határos még Bangladessel 
és Laosszal is. Délen az Andamán-tengerrel, délnyugaton 
a Bengáli-öböllel határos. Területe nagyjából akkora, mint 
Ukrajna és Magyarország együttvéve. Lakossága 2016-ban 
megközelítette az 53 milliót. Az országban a buddhizmus az 
államvallás. A keresztények aránya 6,2% (3,3 millió). 2007-ben 
kiderült, hogy létezik egy kormányprogram a „keresztény 
vallás elpusztítására Mianmarban”, amely előirányozza a 
keresztények elűzését. 
2016. november 23-a éjszakáján történt: a mianmari hadsereg 
harci repülői Mongko városban (Shan északkeleti tartomány) 
lebombázták a Xavéri Szent Ferenc templomot. A mellette álló 
iskola pár házzal együtt szintén elpusztult. Dom Dawng Nawng 
Latt és La Jaw Gam Hseng baptista lelkészek szemtanúi voltak 
az alattomos támadásnak. Lefényképezték a romokat, és segítet-
ték a három újságírót, akik éppen akkor érkeztek a városba. Latt 
és Hseng lelkészt 2016. december 24-én beidézték a Byuha Gon 
katonai támaszpontra, ahol már tisztek várták őket. Egy házaspár 
szabadon engedéséről kellett tárgyalniuk, akik panaszt nyújtottak 
be a hadsereghez, mert a bombázás során lerombolták a házukat, 
őket pedig a katonák azonnal letartóztatták. A tisztek elengedték a 
házaspárt, de őrizetbe vették az ártatlan lelkészeket. A hadsereg 

ugyanis a médiából értesült, hogy a két lelkész szemtanúja volt 
a katolikus templom szándékos elpusztításának, és felvételeik is 
vannak róla. A katonák bírósági eljárás nélkül hónapokig elzárva 
tartották a két lelkészt, annak ellenére, hogy maximum 28 napot 
engedélyez a törvény. A lelkészeket kétszer adták ki, másodszor-
ra 2017 áprilisában a Lashio városi börtönbe szállították őket. 
Latt – akinek asztmája van – a hosszú és kegyetlen fogva tartás 
alatt komolyan megbetegedett. Khon Peng, a felesége elmondta: 
„A férjemet fizikailag és lelkileg is nagyon megviseli a börtön. 40 
fogollyal zárták össze egy cellába.” Az illetékes bíróság 2017. 
október 27-én Lashio városban meghozta a döntést. Latt lelkész 
4 év 3 hónap szabadságvesztést kapott, míg társát, Hsenget 27 
havi börtönre ítélték. Az indok: kémkedés, és a Kachin Indepence 
Army (KIA) lázadószervezet támogatása. Latt lelkészt még azzal 
is megvádolták, hogy becsmérelte a hadsereget, mert az újság-
írókkal folytatott beszélgetésben kritizálta a katonákat. Közben 
Zau Ra lelkész, a Karen Baptist Convention (KBC) titkára beje-
lentette, hogy megtámadják az ítéletet. „A két lelkészünk semmi 
törvénytelent nem tett. Minden törvényes eszközt fölhasználunk 
a védelmükre. Kérelmezzük óvadék ellenében a szabadlábra he-
lyezésüket, és föllebbezést nyújtunk be.” A két lelkész semmiféle 
kapcsolatban nem áll a KIA lázadóival.
A Rangunban működő amerikai követség is aggodalmát fejezte ki 
a bíróság igazságtalan döntése miatt.

Mianmar: Hosszú börtönbüntetés két ártatlan lelkésznek
Két baptista lelkész súlyos büntetést kapott. A vád: lázadókkal szövetkeztek, kémkedtek és bemocskolták 
a mianmari hadsereg hírnevét. Pedig csak tájékoztatták az újságírókat egy katolikus templom botrányos 
lerombolásáról, amelyben a katonaság is részt vett.

Az egyház egész 
Júdeában, 
Galileában és 
Szamáriában 
békét élvezett. 
Megerősödött, az 
Úr félelmében élt, 
és a Szentlélek 
segítségével egy-
re gyarapodott. 
ApCsel 9,31

Dom Dawng 
Nawng Latt és 
La Jaw Gam 
Hseng lelkész. 
| msn


