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Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

 „A vádirat összes állítását visszautasítom – mondta 
Andrew Brunson lelkész 2018. április 16-án a törökor-
szági tárgyalóteremben. Védőbeszéde több mint hat órán 
át tartott. – Jézus Krisztus követője vagyok. Azért élek 
Törökországban, hogy Jézusról beszéljek az embereknek, 
és támogassam azokat, akik hisznek benne.” Az 50 éves 
lelkész az USA atlanti-óceáni partján lévő Kalifornia állam 
északi részén született, és 1993 óta Törökországban él. 
Magyar származású feleségével, Norine-nal együtt Isten 
hívásának engedelmeskedtek, amikor Törökországba 
költöztek, hogy ott hirdessék Isten szeretetét. 2010-ben 
Izmirben megalapították a „Feltámadás Gyülekezetét”, 
amelynek a 81 milliós, 99%-ban szunnita muszlim lakosú 
országban mindössze 25 török és körülbelül ugyanennyi 
külföldi tagja van.

Terrorista lelkész?
A török hatóságok 2016. október 7-én őrizetbe vették 
Brunsont. „A militáns Kurd Munkáspárt (PKK) és 

Fethullah Gülen iszlám hittudós támogatását élvezi” – szól 
az ellene emelt vád, amiért akár 35 év börtönt is kaphat.
A feljelentés azonban minden alapot nélkülöz. „Keresz-
tény lelkészként nem tartozom semmilyen iszlámista szer-
vezethez” – jelentette ki Andrew Brunson a bíróságon. 
Az ártatlansága ellenére mégis már több mint másfél éve 
rács mögött tartott lelkész a nyomorúságos körülmények 
miatt 23 kg-t lefogyott, és lelkileg is nagyon leromlott az 
állapota. Nyolcszemélyes celláját többször 20 bűnözővel 
kell megosztania, ugyanakkor időnként magánzárkába 
zárják, és 10 hónapig gyógyszereket sem kapott.

Erdoğan: Brunson Gülenért
Recep Tayyip Erdoğan elnök egy interjúban ezt mondta 
az esetről: Andrew Brunson lelkészt azonnal elengedik, 
amint az USA kiszolgáltatja Fethullah Gülent Törökor-
szágnak. Erdoğan az iszlám hittudóst – volt bizalmasát – 
vádolja a 2016. júliusi önpuccs kitervelésével. 
Az amerikai lelkész letartóztatása elrettentő hatást gya-
korol és rámutat a törökországi keresztények sebezhető-
ségére is, akik védtelenek az ilyesfajta megbélyegzések 
ellen. A rájuk nehezedő nyomás amúgyis óriási, hiszen 
Erdoğan uralma alatt megerősödött a törökség és az 

iszlám állítólagos megbonthatatlan szövetsége. A 81 milli-
ós összlakosság már csak alig 0,1%-át kitevő keresztényt 
gyakran külföldi fenyegetésnek állítják be annak ellenére, 
hogy nekik már több mint 2000 éve ez a hazájuk.

A per folytatódik
Jeanne Shaheen és Lindsey Graham amerikai szenáto-
rok 2018. június 29-én meglátogatták Brunsont a börtön-
ben, majd fogadta őket Erdoğan elnök is, akitől kérték a 
lelkész elengedését. Shaheen szenátor ezután a washing-
toni kongresszusban követelte, hogy Törökországot sújt-
sák szankciókkal Brunson törvénytelen fogva tartása miatt. 
Norine Brunson közölte, hogy az elviselhetetlen nyári 
hőségtől alig tudnak aludni a foglyok a börtönben. Hoz-
zátette: „Andrew mostanában már megbékélt, és a jézusi 

Sayın Büyükelçim,

Pastör Andrew Brunson Ekim 2016’dan beri yalan beyanlar üzerine terörü destekleme 
suçlaması ile İzmir’de hapiste bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A.B.D.’nin bazı 
kişileri Türkiye’ye iade etmesi üzerine Pastör Andrew’ı serbest bırakacağını belirtmişti. 
Ancak Pastör Andrew suçsuz bir insandır ve başkalarının suçları veya A.B.D. hükümetinin 
kararları için cezalandırılmamalıdır.
Pastör Andrew Türkiye’yi ve Türk halkını seviyor. Suçlamaların düşürülüp derhal serbest 
bırakılmasını rica ediyorum. Hıristiyan vatandaşlar dahil tüm Türkiye vatandaşlarının hak-
larının korunması rica ediyorum.

Saygılarımla,

Andrew Brunson 2016. október óta fogságban van Izmirben, terrorizmus feltételezett támogatása miatt. Erdoğan elnök 
azt mondta, a lelkészt azonnal elengedik, ha az USA kiszolgáltat egy bizonyos személyt Törökországnak. Brunson 
azonban ártatlan, és nem felelős mások bűneiért vagy az amerikai kormány intézkedéseiért.
A lelkész szereti Törökországot és a törököket. Kérjük az ellene emelt vádak megsemmisítését és azonnali szabadon 
bocsátását. Továbbá követeljük egyenlő jogok érvényesítését minden török állampolgárra, beleértve a keresztényeket is. 

értékek alapján látja a világot: »Azok, akiket Ő szeret, és 
akik szeretik Őt, hajlandók szenvedni is érte.«  Gyakran 
így fohászkodik: »Atyám, add, hogy föllángoljon bennem 
Jézus iránti szereteted, hogy lelkes és buzgó követője 
legyek, és megtegyek bármit, amit Ő kér.«” A bíró a 2018. 
július 18-i meghallgatáson ismét elutasította a vádlott 
ideiglenes szabadlábra helyezését – jelentette védője, Is-
mail Cem Halavurt. Brunsont legközelebb 2018. október 
12-én hallgatják ki.

Üzenet a követségnek
Andrew Brunson lelkészt csupán azért tartják fogva, mert 
amerikai állampolgár, és keresztény. Ezért követeljük 
azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását. Török-
országban törvények szavatolják a vallásszabadságot. 
Kérjük, írd alá a mellékelt tiltakozó lapot, amelyet a Török 
Köztársaság budapesti nagykövetségéhez címeztünk. 
Andrew Brunson lelkész és felesége, Norine nevében is 
köszönjük szolidaritásodat!  

Törökország: Erdoğan nem engedi el a lelkészt
Andrew Brunson amerikai lelkész és magyar származású felesége, Norine már több mint 25 
éve él Törökországban. 2016 októberében hamis vádakkal őrizetbe vették Brunsont, hogy így 
kényszerítsék ki az USA-ban száműzetésben élő Fethullah Gülen hitszónok kiadatását.

Törökország: 

Keresztények a 
félhold szorítá-
sában. Meddig 
bírják még a 
nyomást? | CSI

Hely, keltezés Aláírás

082018
augusztus

A CSI kiemelten támogatja Irakot. Köszönjük, hogy segíted az elnyomott közel-keleti 
keresztényeket!
 • 10.000.-Ft - Egészségügyi kosár (testápolók, mosó- és tisztítószerek) egy családnak.
	 •	25.000.-Ft	–	Vízszűrő	berendezés	egy	családnak.
	 •	40.000.-Ft	–	Az	Iszlám	Állam	(IS)	által	elrabolt	és	bántalmazott	keresztény	és	jezidi	gyerekek	rehabilitációjára.		

Követeld az 
ártatlan lelkész 
azonnali és 
feltétel nélküli 
szabadon bo-
csátását! 

Törökország: 
Andrew Brunsont házi őrizetbe helyezték

Andrew Craig Brunson lelkész – tekintettel 
rossz	egészségi	állapotára	–	több	mint	600	
nap	után	elhagyhatta	a	Kiriklar	fegyintézetet.	
Az	izmiri	(régebben	Szmirna)	2.	számú	
Büntetőbíróság	2018.	július	25-én	elrendelte	az	
amerikai	lelkész	házi	őrizetbe	helyezését,	amit	
védője,	Ismail Cem Halavurt követelt.
A	2018.	július	18-i	meghallgatáson	a	bíró	elutasí-
totta	a	vádlott	szabadlábra	helyezésének	kérel-
mét,	és	becsmérelte	a	kiszabadításáért	indított	
nemzetközi tiltakozást. Donald Trump amerikai 
elnök	„szégyenletesnek”	nevezte	az	eljárást.	
Ankara	azzal	vádolja	az	evangéliumi	lelkészt,	
hogy	az	ország	területén	létre	akart	hozni	egy	
„keresztény-kurd	államot”	azért,	hogy	háborút	
szítson.	A	2016-os	puccs	kitervelésével	gyanúsí-
tott	FETO	szervezettel	(Fethullah	Terror	Organi-
sation)	való	kapcsolattal	is	vádolják.	

A	súlyos	vád	titkos	tanúk	állítólagos	„bizo-
nyítékain” alapul. Brunson „szégyenletesnek 
és	undorítónak”	nevezte	az	eljárást.	A	török	
hatóságok	eddig	semmilyen	bizonyítékkal	nem	
tudták alátámasztani állításukat. Az államügyész 
követeli,	hogy	a	maximális,	35	év	börtönbünte-
tést	szabják	ki	az	ügyben.
Brunsont	–	aki	nem	hagyhatja	el	izmiri	lakhelyét	
–	legközelebb	2018.	október	12-én	hallgatják	ki.	

Köszönjük,	hogy	aláírásoddal	támogatod	a	
lelkészt!  

Andrew Brunson 
2018. július 25-én 
Izmirben elhagyja 
az Aliaga börtönt.
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Török Köztársaság Nagykövetsége
Budapest
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Imádkozzunk
együttJúnius

Kedves Támogatónk!

Egy iraki származású, de Iránban felnőtt fiatalember 2010-ben titokban áttért az iszlámról kereszténységre. Ezért mene-
külnie kellett, és végül Magyarország befogadta. Veszélyes útja során Jézus végig vele volt:

„Muszlimként nem volt személyes kapcsolatom Istennel, de mikor kezembe került egy biblia, abban ezt olvastam: Isten a 
szeretet. Amikor megkezdtem utazásomat, hogy egy biztonságos helyet találjak, kezdett derengeni, mit is jelent, és hogy 
működik Isten szeretete. Hogyan tudja megváltoztatni az emberek életét? És hogy ez a szeretet hogyan tudja megvéde-
ni őket minden helyzetben. 

Az embercsempész gumicsónakba ültetett minket. Egyetlen éjszaka kellett Törökországból Görögországba jutnunk a 
tengeren át. A beszállóhelyen már látszott, hogy túl sokan vagyunk: csupán egy 9 méteres lélekvesztő volt ötven ember-
re és a hátizsákjainkra. A gumicsónak túl gyönge és kicsi volt ahhoz, hogy Görögországba juttasson minket. De ez volt 
az egyetlen lehetőségünk, és be kellett szállnunk. Egy idő után eltévedtünk. Nem tudtuk, melyik a helyes irány, amely a 
görög partokhoz vezet. Rengeteg problémánk adódott útközben. Aztán hirtelen leállt a motor is. Az olajadagoló cső, ami 
a motorba pumpálja az üzemanyagot, elrepedt. Nem tudtuk újraindítani a motort, pedig számtalanszor megpróbáltuk. 
Mindenki elkeseredett, sokan sírtak, aztán elkezdtünk az anyanyelvünkön kiáltozni és imádkozni. Sok asszony és gyer-
mek volt köztünk, akik csak sírtak és sírtak. Folyamatosan Jézushoz könyörögtünk. 

Egyszerre valahogy mégis beindult a motor. De ez sem volt elég, mert túl nehezek voltunk a gumicsónak teherbírásához 
képest, és a víz már kezdett beszivárogni. Emlékszem, elértünk egy pontra, ahol már nagyon erősen hullámzott a ten-
ger, és sehogy sem jutottunk előre. Kétségbeesésemben elkezdtem Jézushoz imádkozni a többi kereszténnyel együtt. 
Személyes imámban szó szerint ezt mondtam: »A szívemmel még nem hiszek a létezésedben, de szükségem van most 
arra, hogy csodát tégy. Ha valóban létezel, akkor itt az idő, hogy megmutasd a valóságban is, hogy vagy. Itt az ideje, 
hogy tegyél valamit, mert ebben a helyzetben mindnyájan hamarosan odaveszünk. Ha akarsz értünk tenni valamit, akkor 
azt tedd meg most! Tégy csodát!«

Közben az egyik asszony odakiáltott nekem, hogy »látok valakit a parton állni, a túlparton, a szigeten, aki kezében tartja 
és a part felé húzza a mi gumicsónakunk kötelét.« Odanéztem, de mondtam neki, hogy én nem látok ott senkit. »Hiába 
sírsz, nincs ott senki, csak a fény!« 5-10 perc múlva ismét felkiáltott, hogy »látok egy férfit a parton állni, aki fénylik, árad 
belőle a fény. Megragadta a gumicsónakunk kötelét, és elkezdte a part felé húzni.« Ismét odanéztem, de megint nem 
láttam senkit. Azt mondtam a nőnek: »ilyen távolságból még a partot sem láthatja. Nem igaz, amit mond, csupán fény 
van ott.« Ez harmadszorra is megtörtént. De ő egyre csak állította, hogy lát valakit a parton. Azt mondta, nem őrült meg, 
tisztán lát egy alakot a parton. 
Ez után a pillanat után nem tudom szavakba foglalni, ami történt. A gumicsónak valóban elkezdett abba az irányba 
menni a part felé a félgőzzel köhögő motorral. Valahogy odaértünk a szigetre… Keresem a szavakat. Biztonságban 
odaértünk. Amikor lábammal a talajt érintettem, remegni kezdtem és Istenhez fohászkodtam. Azt kiáltottam neki, hogy 
»most már a szívemmel is hiszem, hogy vagy! Megértem, hogy valóságos Isten vagy! Hogy élsz, és nem akarlak ismét 
elveszíteni!« Ugyanígy tett a többi keresztény is abban a pillanatban. 

Igazán boldogok voltunk. Mert mindnyájan féltünk, és mind imádkoztunk. Hangosan. Tiszta erőnkből. Amiatt a helyzet 
miatt, amibe kerültünk. Mert attól is tartottunk, hogy esetleg a köztünk lévő muszlimok ránk támadnak. Nem hiszem, 
hogy igazán megértették volna, mi is történt valójában, de mindenki boldog volt, és sírt. Sírtunk a történtek fölött. 

Ekkor megtanultam, hogyan osszak meg Istennel mindent, hogyan bízzam rá az életemet, mint Uramra mindenben. 
Hiszem, hogy képes gondot viselni rám minden helyzetben. Nem számít, hol vagyok, Isten mindig velem van. Megvéd, 
és jó terve van az életemmel.

Mit is mondhatnék? Egyszerűen csoda történt. És ez nagyon jó lehetőség számunkra, hogy most új helyen vagyunk, 
biztonságban, hogy növekedjünk az Úrban és a hitünkben. … És ne adjuk föl!”

Köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért,

1 | 2 | 3 Algéria
A 41 milliós, 99,9%-ban szunnita muszlim lakosú ország északnyugati 
részén található Ain Turk, Vahrán és el-Ayaida városokban 2017. 
november és 2018. február között három protestáns templomot 
zártak be. Orán tartomány kormányzója 2018. június 10-én, vasárnap 
elrendelte Ain Turk és Vahrán városok két protestáns imahelyének 
azonnali újra megnyitását. A 2018 januárjában el-Ayaida városban (35 
km-re Vahrántól) bezárt templomot pár nappal később, június 20-án 
nyithatták ki. Mindhárom templom az Algériai Protestáns Egyház 
(l’Église Protestante d’Algérie) tulajdona. A hatóságok regisztrációhoz 
kötik, korlátozzák és szigorúan ellenőrzik a keresztény felekezetek 
tevékenységét. Mostanában legalább tíz templomot zárattak be 
vagy függesztették föl a működésüket, legutóbb 2018. május 26-án 
Ait-Mellikeche és Maatkas városokban. A mintegy százezer – főként 
pünkösdista – algériai keresztény hálásan köszöni a támogató imákat.

4 | 5 Nepál
2018. május 9-18. között öt katolikus és protestáns templomot gyúj-
tottak föl. A gyülekezetek követelik, hogy a kormány kerítse kézre az 
elkövetőket, és védje meg az alkotmányban lefektetett alapjogokat. 
Az államnak garantálnia kell, hogy a keresztények a többi felekezet 
tagjaival együtt szabadon és félelem nélkül gyakorolhassák a hitüket.

6 | 7 | 8 Pakisztán
Iszlámisták az utóbbi időben önkényesen elfoglalják a keresztény 
temetőket, majd illegálisan építkezési vállalkozásoknak adják el a 
földterületet. Keresztény tüntetők tiltakozásul néhány hónapja lezárták 
a sajtóklub előtti utat Lahore-ban. A fanatikusok legutóbb Karacsi 
egyetlen működő keresztény temetőjére, a Gora Qabaristan (Fehér 
ember temetője) sírkertre tették rá a kezüket.

9 | 10 Nigéria 
Iszlámista fulani nomádok 2018. április 24-én Ukpor-Mbalom faluban 
(Benue szövetségi állam) lemészároltak két katolikus papot és 19 
hívőt. A terrortámadást hajnali fél hatra, a mise kezdetére időzítették. 

A fulanik berontottak a Szent Ignác templomba és tüzet nyitottak a 
jelenlévőkre. Ezután kirabolták a keresztények házait és a magtárat. 
A fulani pásztorok még aznap 35 falusit öltek meg Tse Umenger te-
lepülésen. Ukpor-Mbalom Middle Belt (Közép-öv) hatalmas sávjában 
található, amely szabályosan kettészeli az országot. Az itteni, nagy-
részt eltérő kultúrájú kisebbségi etnikai csoportok között már amúgyis 
pattanásig nőtt a feszültség. A muzulmán fulani pásztorok gyilkolják 
és elűzik a keresztényeket az övezetből. 

11 | 12 | 13 Mianmar
Dom Dawng Nawng Latt és La Jaw Gam Hseng baptista lelkészt 
szabadon engedték. 2018. április 17-én – több mint 8500 fogollyal 
együtt – nekik is megkegyelmeztek. Latt és Hseng 2016. november 
23-án Shan városában szemtanúja volt egy katolikus templom szán-
dékos lebombázásának, amit le is fotóztak. Később újságírókat érte-
sítettek a kormány által elrendelt pusztításról. Ezért a hadsereg tisztjei 
2016. december 24-én őrizetbe vették őket. A CSI tiltakozókampányt 
indított a két lelkész kiszabadításáért.

14 | 15 | 16 Kongói Demokratikus Köztársaság
A világ semmit sem tud arról, hogy 2018 nagyhetében legalább tizen-
egy keresztényt öltek meg az afrikai országban. Melchisedech Sikuli 
Paluku püspök (Butembo-Beni egyházmegye) húsvéti üzenetében 
a hívőket megrémítő „lövésekről és mészárlásról” beszélt. A támadók 
Mayangose és Sobiede falvakban tizenegy embert koncoltak föl, 
köztük egy 80 éves öreget és egy mindössze 9 éves gyereket. Sok 
keresztényt elhurcoltak, köztük öt kisfiút. Az állam pedig nem védi 
meg polgárait a kegyetlen Mai-Mai milicistáktól.
A Mai-Mai milíciát a központi kormányzat fegyverezte fel az öt évig 
tartó kongói háborúban azért, hogy segítsenek visszaszorítani a hatal-
mas ország keleti részébe betörő külföldi hadseregeket. A tradicioná-
lis fegyverzettel – íjakkal és nyílvesszőkkel – fölfegyverkezett milícia 
tagjai ellenálltak a 2003-as békemegállapodásban előírt 

lefegyverzésnek, és erőszakos támadásokat intéztek a kormány erői 
és a helyi lakosság ellen. Ennek következtében több mint 100 ezer 
embernek kellett elmenekülnie otthonából.

17 | 18 | 19 Pakisztán
A keresztény Szunil Szalím Masziht meggyilkolták egy Lahore-i 
kórházban. Kiran Kashifot, a férfi terhes húgát fájdalmai miatt fölvet-
ték a szülészetre, ahol az orvosnő megkérte, várjon még egy kicsit, 
amíg a teáját megissza. Mivel Kiran egyre jobban görcsölt, hívatta az 
orvosnőt. Ám az kiabálni kezdett vele, a padlóra lökte és hitetlennek 
mondta. A dulakodásra fölfigyeltek a fiatal nő testvérei, Szunil és Anil, 
és bementek a vizsgálóba, hogy segítsenek a húguknak. A doktor-
nő erre riasztotta kollégáit és a biztonságiakat. Mintegy harmincan 
rátámadtak a három keresztényre. Szunil olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy nem sokkal később meghalt. Eddig senkit sem 
tartóztattak le az ügyben.

20 | 21 | 22 Szíria
„Mélyen lesújt, hogy a sokat szenvedett szíriai népre újabb elviselhe-
tetlen terheket rónak az egyoldalú büntetőintézkedések” – jelentette ki 
Idriss Dzsazaíry ENSZ különmegbízott 2018. május 17-én Damasz-
kuszban tartott sajtókonferenciáján. Az ENSZ szakértő május köze-
pén vizsgálta Szíriában a gazdasági szankciók lakosságra gyakorolt 
hatását. „A széles körű szankciók szörnyű következménnyel járnak az 
egész gazdaságra és a lakosságra nézve.”
Dzsazaíry szerint a nyugati szankciók miatt Szíriában soha ilyen 
rossz nem volt a polgári lakosság helyzete, ezért párbeszédre szólít a 
megszorítások könnyítésére és föloldására.

23 | 24 Ruanda
Az Afrika középső részén fekvő kicsi országban a templomok mellett 
rengeteg mecset is található. Egyedül a fővárosban, Kigaliban több 
mint 700 templom áll. Paul Kagame elnököt sokkolta a magas szám, 
és bezáratott 100 – főleg pünkösdista – imaház mellett 12 mecsetet. 

Ez a polgárok védelmét szolgálja, hiszen az egyszerű faépületek nem 
felelnek meg a biztonsági követelményeknek. Ugyanakkor néhány 
pünkösdista lelkész anyagilag kihasználja a híveit. Egy új törvényter-
vezet szerint a lelkészeknek teológiai végzettséggel kell rendelkez-
niük. A szabadegyházak vezetőinek többsége egyetért az elnökkel. 
Emberi jogi szervezetek viszont diktatórikusnak tartják Kagame 
intézkedéseit, és a véleménynyilvánítás korlátozásáról beszélnek.

25 | 26 | 27 Egyiptom
A kairói kormány legalizált 166 templomot, ezzel hivatalosan is elis-
merve a működésüket. Így látható jelét adta annak, hogy komolyan 
veszi az alkotmányban rögzített vallásszabadságot.

28 | 29 Malajzia
Négy malajziai az iszlámról kereszténységre tért és kérelmezte, hogy 
a hatóságok hivatalosan ismerjék el és jegyezzék be személyi okmá-
nyaikba is ezt a tényt. Közülük hárman keresztényként nevelkedtek, 
és csak házasságkötéskor tértek át az iszlámra. Később elváltak vagy 
megözvegyültek és most hivatalosan is el akarják ismertetni keresz-
ténységüket. Negyedik társuk maláj. A legfelső bíróság azzal utasítot-
ta el a kérelmüket, hogy Malajziában egy saría bíróság belegyezése 
kell a muszlimok áttéréséhez. Malajzia 31,5 milliós lakosságának 
61%-a (19,5 millió) muzulmán. Bár az alkotmány szavatolja a vallás-
szabadságot, a törvény értelmében minden maláj állampolgárnak az 
iszlámot kell követnie. A keresztény és buddhista vallású kisebbség 
többsége egy másik etnikumhoz tartozik.

30 | 31 Srí Lanka
Két buddhista szerzetes kifigyelt és föltartóztatott egy keresztény nőt 
a templom előtt, majd faggatni kezdték a gyülekezetről és a lelkészről. 
Végül azt üzenték a közösségnek, hogy elpusztítják az imaházukat, 
ha a lelkész nem zárja be azt. A megfenyegetett keresztények följe-
lentést tettek a rendőrségen.

Három órán keresztül hullottak fejére az alaptalan vádak – és 
még csak meg sem szólalhatott. Shamiram Isavi Khabizehnek 
némán kellett állnia a bíró előtt. Victor Bet Tamraz asszír lelkész 
feleségét 2018. január 6-án öt év börtönre ítélték a „nemzetbizton-
ság veszélyeztetéséért, és a kormány ellen elkövetett bűncse-
lekményekért”. Ezt azzal indokolták, hogy állítólag keresztény 
kisközösségeket szervezett, külföldi szemináriumon vett részt, és 
egyházi vezetőket illetve lelkészeket kémkedésre buzdított.

Szabadlábon – de meddig?
Az asszony lelkész férje 2017. július 4-én hasonló vádak alapján 
tíz év börtönt kapott. Tamraz fellebbezését 2018. április 25-én 
tárgyalták. Feleségével ellentétben őt nem alázta meg a bíró, sőt 
föl is szólalhatott a saját védelmében. 
Végül nagy összegű óvadék ellenében mindkettejüket kiengedték 
a vizsgálati fogságból. A sorsuk azonban bizonytalan.

Istenben bíznak
A házaspár Isten kezében tudja magát, és szilárdan bíznak ben-
ne, hogy Isten végül igazságot nyújt nekik, és megvédi a kereszté-
nyeket. „A szüleim nem aggódnak maguk miatt – mondta Dabrina 
Schwan, a lányuk, aki jelenleg Svájcban él. – Bármi történjen is 
velük, legyen az jó vagy rossz, ők Istenben bíznak.” De nagyon 
elkeseríti őket a tudat, hogy nem találkozhatnak keresztény hit-
testvéreikkel és nem ünnepelhetnek együtt velük.

Hadi Asgari újra szabad
A Tamran házaspár ügyével összefüggésben szintén súlyos 
börtönbüntetést kapott az iszlámról kereszténységre tért Amin 
Afshar Naderi és Hadi Asgari. Mindenesetre jó hír, hogy Asgari 
19 havi elzárás után, 2018. április 11-én – óvadék ellenében – 
távozhatott a vizsgálati fogságból.
2018. június 18-án azonban kihallgatták Ramil Bet Tamrazt, a 
házaspár fiát.
2018. július 22-én ismét őrizetbe vették Juszuf Nadarkani 
lelkészt, aki társaival, Mohammadreza Omidival, Yasser 
Mossayebzadehhel és Saheb Fadaieval együtt 2017. július 6-án 
tíz év börtönt kapott a „házi istentiszteleti mozgalom és a cionista 
kereszténység népszerűsítéséért”. A határozatot Nadarkani felleb-
bezési kérelmének 2017. decemberi tárgyalását követően 2018. 
májusban adták át az ügyvédjének.
Az elkövetkező hetekben pedig további bírósági meghallgatások 
várhatók.
Óvatos reményre ad okot, hogy Iránban az utóbbi években nem 
született halálbüntetés ilyen esetekben, de az áttértekre nehezedő 
nyomás nem csökken. Egyedül 2016-ban legalább 193 keresz-
tényt – köztük sok megtértet – börtönöztek be Iránban. És végül 
egy sokatmondó adat: 2017. április-június között 
mindössze egyetlen bíró legalább 16 keresztényre 5-10 évnyi 
börtönt szabott ki. 

Irán: Az aggodalom már kevés
Shamiram Isavi Khabizeh – Victor Bet Tamraz iráni lelkész felesége – már túl van egy kiábrándító bí-
rósági tárgyaláson, és most újabb meghallgatására vár. Családja az érte aggódók közbenjárását kéri.

Segíts meg, 
Isten, neved által, 
légy hatalmas 
szószólója 
ügyemnek! 
Hallgasd meg 
imámat, 
Istenem, figyelj 
szám szavára! 
Zsolt 54,3-4
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