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„Aleppó, a mi városunk haldoklik, fulladásos halál fenye-
geti – hangzik a Kék Maristák 2012 nyarán kelt levelé-
nek jajkiáltása. – A háború beborította az egész környé-
ket. Mindenütt csak menekülőket látni, akik céltalanul 
ténferegnek az utcákon, parkokban vagy meghúzzák 
magukat az iskolákban.”
Dr. Nabil Antaki szíriai orvos, a Kék Maristák társala-
pítója, nemrég egy jótékonysági koncerten vett részt 
Svájcban, ahol beszámolt tapasztalatairól a CSI-nek. 
Elmondta, hogy az utóbbi években min ment keresztül 
a hazája. A város akkoriban két félre oszlott: a kormány-
erők uralták a nyugati részt, míg a keleti és déli negye-
dek a felkelők kezén voltak. Pár napon belül félmillió 
polgár menedékült Aleppó nyugati felébe. Sokan to-
vábbmentek Szíria tengerparti területeire, vagy külföldön 
kerestek védelmet. Nabil doktor feleségével Leylával, 
és Georges Sabé marista szerzetestestvérrel közösen 
létrehozta a Kék Maristák Szövetségét, melynek mottó-
ja: „Szolidaritás a menekültekkel és a legszegényebbek-
kel. Együtt szeretnénk enyhíteni a szenvedést, támogat-
juk embertársainkat, és elvetjük a remény magvait.”

A rémálom vége
„2016. december 23-án véget ért Aleppó lakosainak 
rémálma” – mesélte Antaki. A felkelők utolsó fegyveres 
csoportjait is evakuálták. A bombák elhallgattak. Aleppó 
kettészakított városa újra eggyé vált. De milyen áron? A 
keleti negyedekben iszonyatos volt a pusztítás.
És milyen a város most? „Ha valaki ma Aleppóba jönne, 
csodálatosnak látná a városunkat” – mondja Nabil An-
taki. Leírhatatlan a különbség! A belváros kávézói zsú-
foltak. Naponta 14-15 órán át van áramunk. Folyóvizet 
heti 4-5 napig kapunk. Az utcákról eltűnt a törmelék, a 
járdákat helyreállították. Az összes barikádot megszün-
tették. Az utcai világítást, és a közlekedési lámpákat 
rendbe hozták. Már az iskolák is működnek. Mindenütt 
láthatjuk, amint a lakók újjáépítik otthonukat.
De az orvos szerint a szembetűnő változás csupán 
szépségtapasz. A városnak főleg helyreállító műtétre 
van szüksége.

Sok minden hiányzik
Azok, akik hosszabb időt töltenek Aleppóban, tudják, 
hogy a helyzet még mindig nehéz, különösen gazdasá-
gilag. Antaki becslése szerint a családok mintegy 80%-
a továbbra is az élelmiszer- és egészségügyi 

segélyektől függ. A munkanélküliség hatalmas, és 
az árak a háború kezdete óta tízszeresére nőttek. Az 
újjáépítés nemzetközi támogatása még el sem kezdő-
dött, mivel a nyugati kormányok a „politikai átmenetre” 
várnak.
A gazdasági szankciók csak súlyosbították a helyzetet: 
„A büntetőintézkedések akadályozzák sok fontos ter-
mék behozatalát” – jegyezte meg Antaki. A gyógyszerek 
elméletileg mentesülnek a szankciók alól, de a valóság 
más: „Hogyan importáljunk gyógyszereket, ha az expor-
táló országoknak tilos pénzügyi tranzakciót folytatniuk 
Szíriával?”

Your Excellency

We are very concerned about the whereabouts of Pastor Raymond Koh and Amri Che Mat, who 
were kidnapped on 13th February 2017 and 24th November 2016 respectively. There are strong 
indications that they were abducted by the police, perhaps even with the approval of the then Ins-
pector-General of Police Tan Sri Khalid Abu Bakar. We ask you urgently to ensure that the serious 
allegations against high-ranking police officers are immediately and independently investigated. We 
also wish to raise our concerns about Joshua Hilmy and Ruth Sitepu, who disappeared in Novem-
ber 2016. We plead with your government to uphold the rule of law, do everything in your power to 
find the four missing persons and guarantee their safe return.
Yours sincerely

Nagyon aggaszt Koh lelkész és Mat sorsa, akiket 2017. február 13-án és 2016. november 24-én elraboltak. 
Súlyos bizonyíték van arra, hogy a rendőrség hajtotta végre az emberrablást, valószínűleg Tan Sri Khalid 
Abu Bakar főfelügyelő jóváhagyásával. Kérjük Önt, sürgősen gondoskodjon róla, hogy a magas rangú rend-
őrök elleni vádakat azonnal és pártatlanul vizsgálják ki. Szintén aggódunk Hilmy és Sitepu miatt. Ők 2016. 
novemberben tűntek el. Fölkérjük kormányát, tartsa fenn a jogállamiságot, és tegyen meg mindent, hogy 
megtalálják a négy eltűnt személyt, és szavatolják biztonságos visszatérésüket.

A CSI erősíti a reményt
A Kék Maristák mintegy 100 önkéntessel dolgoznak. A 
katasztrofális humanitárius helyzetre válaszul 14 okta-
tási, egészségügyi és munkaügyi támogatási programot 
indítottak az elmúlt hat évben.
A CSI a Kék Maristák partnereként kezdetben a 
gyógyászatra koncentrált, és most két professzionális 
reintegrációs programot támogat. „Mivel az aleppói csa-
ládok hat éven át humanitárius segélyekre szorultak, 
eljött az ideje, hogy méltósággal megéljenek munkájuk 
gyümölcséből – fejtegette Antaki. – A magas munka-
nélküliség miatt úgy döntöttünk, hogy munkaprogramot 
ajánlunk az embereknek.”

Heartmade 
Heartmade (Szívből Jövő) a CSI által támogatott 
legújabb projekt neve. Ez egy használt ruhákat javító 
varroda és egy üzlet. A projektvezető Leyla Antaki, Na-
bil felesége. Tíz nő dolgozik vele. Jelenleg a termékeket 
kizárólag hazai piacra szánják, mivel a szankciók tiltják 
az exportot.

Seroun az egyik varrónő. A háború alatt két kislányát 
gondozta, és mellette varrásból próbált pénzt keres-
ni. Gyógyszerész férje a háború miatt elvesztette az 
állását. A család még mindig al-Midanban, Aleppó sokat 
szenvedett örmény-keresztény negyedében él.
Közben Seroun férje mozdonyvezetőként talált munkát. 
Boldog és hálás, hogy a Heartmade-nek dolgozhat. „Ez 
a program nekem pozitív változást jelent anyagilag, és 
személyesen is. Megnőtt az önbizalmam, és végre hoz-
zájárulhatok a családom jólétéhez” – mesélte boldogan 
John Eibnernek, a CSI vezérigazgatójának legutóbbi 
aleppói látogatásán.

Job: mikroprojekt az újrakezdéshez
A Kék Maristák második projektének neve, amelyet a 
CSI támogat: Job. Ami egyrészt az ószövetségi Jób 
prófétára utal, másrészt a munka angol elnevezése. A 
program mintegy 20 kedvezményezettje háromhetes 
intenzív tanfolyamon sajátítja el a szükséges készsége-
ket ahhoz, hogy saját üzleti tevékenységet folytasson. A 
zsűri a megvalósíthatóság, fenntarthatóság és jöve-
delmezőség figyelembevételével kiválasztja a legjobb 
projekteket, amelyeket egyenként 800.000-1.400.000 
forintnak megfelelő szíriai font induló összeggel támo-
gat. A projekteket mentor ellenőrzi.

A CSI eddig több mint 20 kisvállalkozásnak nyújtott 
pénzügyi alapot. Egyikük az al-Zabdayában (Kelet 
Aleppó, a város egykori lázadó erődje) található műsza-
ki üzlet. A boltot Hashem és Zakaria vezeti. Hashem 
már a háború alatt is elektromos termékekkel foglalko-
zott, de a város kormány által ellenőrzött kerületében.
Mindketten boldogok: „Végre függetlenek vagyunk. 
Hosszú távú célunk egy belsőépítészeti üzletág kiépí-
tése.”

Szíria: Újrakezdés Aleppóban
Az ország második legnagyobb városát több mint négy évig ostromolta a hadsereg és az iszlámista 
milícia. A lázadók 2016-os visszavonulása után sokat javult a helyzet. De az emberek ma is nyomo-
rognak. Ezért érkezik a CSI és a Kék Maristák segítsége.

Szíria:
Aleppó, 2018. 
szeptember: Az 
újjáépítés a leg-
többet szenve-
dett területeken 
is megkezdődött. 
| CSI

Hely, keltezés Aláírás

022019
február

Köszönjük, hogy támogatod az aleppói 
Kék Maristák Szövetségének munkáját 

és a családok újrakezdését!
  • 15.000.-Ft – A nyomorgó keresztény 
 családok élelmiszerellátására.
  • 30.000.-Ft – Egészségügyi ellátásra.
  • 40.000.-Ft – A Kék Maristák 
 Szövetségének céljaira.

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Hashem és 
Zakaria biztos 
benne, hogy 
elektromos 
üzletük sikeres 
lesz. | CSI

John Eibner 
Dr. Nabil Antaki 
orvosi rendelő-
jében. A doktor 
szerint a gazda-
sági szankciók 
súlyosan érintik 
Aleppó egész-
ségügyi ellátá-
sát. | CSI

Seroun hálás, 
hogy hozzájá-
rulhat családja 
jólétéhez. | CSI
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YAB TUN Dr Mahathir Mohamad
Prime Minister of Malaysia
Prime Minister’s Office
Main Block, Perdana Putra Building
Federal Government Administrative 
Centre
62502, Putrajaya
MALAYSIA

Imanaptár
Február

Imádkozzunk
együttFebruár

Kedves Támogatónk!
A hamis vádak alapján meghurcolt egyszerű, írástudatlan katolikus Ászja Bibi ügye végletesen megosztotta Pakisztánt. 
Pápák, politikusok, világhírű értelmiségiek és nemzetközi szervezetek kérték szabadon bocsátását és figyelmeztettek 
az igazság eltiprásának végzetes következményeire. Sokáig hasztalanul. Az iszlámisták most is Bibi vérét kívánják a 
blaszfémia törvényre hivatkozva. Mintha kihunyt volna a bölcsesség fénye és a szakrális szövegek áldásból pusztító 
átokká váltak. A fanatikusok nemcsak nem ismerik az igazságot, de iszonyodnak is tőle, és csak a saját igaznak tartott 
rögeszméikhez ragaszkodnak. Ászja Bibi – hála a közbenjáró imáknak – végre nemcsak kiszabadult, de talán megmene-
kült a halálát kívánók karmaiból. Hogy hogyan, azt egyelőre csak részben tudhatjuk. Ügyében jelenleg minden érintett fél 
hallgat. Reméljük, hogy ennek az erős asszonynak rendíthetetlen hite megtöri a hazájában működő ártó erők hatalmát, 
és a hírhedt blaszfémia törvény nem szed több áldozatot.
Az iszlámábádi Legfelső Bíróság 2018. október 31-én minden vád alól fölmentette Ászja Bibit. Erre válaszul országszerte 
hatalmas tiltakozó megmozdulások törtek ki, mire Imran Khan miniszterelnök közölte, hogy a Legfelső Bíróság hatályos 
döntése ellenére sem engedik el az asszonyt, sőt utazási tilalmat is kimondtak rá. Ügyét újranyitják, és 2019 januárjában 
hallgatják meg a Legfelső Bíróság ítéletét megtámadó petíciót. A Legfelső Bíróság 2019. január 29-én vette át a felülvizs-
gálati kérelmet, majd végleg elutasította a beadványt. A főbíró hangsúlyozta, hogy vannak ellentmondások a tanúvallo-
másokban: „Hogyan akaszthatnánk föl valakit hamis tanúskodás alapján?”
Saif-ul Maluk védőügyvéd 2019. február 1-jén azt nyilatkozta, hogy az 51 éves katolikus asszony férjével titokban 
megérkezett Kanadába, ahol öt lánya már 2018. december végén letelepedhetett. „Most már az egész család együtt 
van” – tette hozzá a muzulmán védő. A rendkívül szövevényes ügy Pakisztánnak – amely érthető okokból szintén teljes 
hallgatásba burkolózik – továbbra is túlságosan kényes. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a Bibiért közbenjárók fáradhatatlan imáiért, de ne feledjük, hogy ma is sokan szenved-
nek a blaszfémia törvény miatt. 
Ők is számíthatnak a CSI szolidaritására.

1 | 2 | 3 Vallásszabadság 
A vallásszabadság helyzete 2017-ben világszerte romlott az előző 
évhez képest. Ezt írja az Egyesült Államok Nemzetközi Vallás-
szabadság Bizottsága (USCIRF – United States Commission on 
International Religious Freedom) éves jelentésében. A jelentés 28 
olyan országot sorol föl – köztük van Egyiptom, India, Irak, Nigéria, 
Pakisztán és Szíria –, amelyekben a vallásszabadságot különösen 
kormányzati vagy nem állami szereplők megsértik, és a vallási 
kisebbségek tagjait elnyomják, támadják, sőt megölik. A CSI szintén 
ezekben az országokban működik. A listán olyan nagyhatalmak 
szerepelnek, mint Kína vagy Oroszország. 

4 | 5 Egyiptom
2018. október elejének egyik éjszakáján tűz ütött ki egy Kairótól 
északra található kopt ortodox templomban. Mivel az épületet 
éppen fölújítják, a faállványzat azonnal lángra lobbant. El-Dzsamea 
sejk, a közeli mecset imámja közben hangszórón kért segítséget, és 
az összegyűlt muszlim fiatalok megkezdték az oltást. A tüzet végül 
a kiérkező polgári védelem eloltotta. 
Anba Marcos, Shubra El Kheima, Egyiptom negyedik legnagyobb 
városának kopt püspöke hálás köszönetét fejezte ki az imámnak 
a „békés együttélés érdekében nyújtott” gyors cselekvésért, és a 
muszlim hívők önzetlen segítségéért.

6 | 7 Niger
Ismeretlenek 2016. október 14-én Nigerben elrabolták Jeff Woodke 
misszionáriust, a Youth With a Mission amerikai segélyszervezet 
francia tagozatának (Jeunesse en Mission Entraide et Develop-
pement - JEMED) munkatársát. A hittérítőről eddig semmit sem 
lehetett tudni. 2018. június 4-én Mahamadou Issoufou nigeri elnök 
a France24 TV állomásnak adott interjúban bejelentette, hogy az 
amerikai hittérítő életben van: „Tudjuk, hogy él, és mindent megte-
szünk azért, hogy kiszabadítsuk.”

8 | 9 Oroszország / Közel-Kelet
António Guterres ENSZ főtitkár Kirill orosz-ortodox pátriárkával 
folytatott moszkvai megbeszélésein kiemelte, hogy a keresztény-
ség a közel-keleti kultúra „lényeges alkotóeleme”. Fontos, hogy az 
elűzött keresztények a többi vallási kisebbség tagjaival együtt visz-
szatérhessenek hazájukba – tette hozzá. Guterres hangsúlyozta: a 
közel-keleti kormányoknak, mindenekelőtt Szíriának minden rendel-
kezésre álló eszközzel meg kell védeniük a vallási kisebbségeket.

10 | 11 India
Dzsajaszilan Nataradzsan lelkész a fiával éppen az új templomuk 
építési munkálatait ellenőrizte, amikor hindu szélsőségesek tá-
madtak rájuk. Egy fanatikus két nappal korábban alaptalanul azzal 
vádolta meg a két keresztényt, hogy kitartják őket. Most 20 társával 
együtt ütlegelni kezdte a lelkészt és a fiát. A fiúnak sikerült elmene-
külnie, de apját berángatták egy autóba, hogy egy elhagyatott hely-
re vigyék. „Csak Isten kegyelmének köszönhetem, hogy körülbelül 
egy kilométer után egy forgalmi akadály miatt csökkenteni kellett a 
sebességet, így ki tudtam ugrani az autóból, és megmenekültem a 
biztos haláltól” – mondta el Dzsajaszilan Nataradzsan.

12 | 13 Szaúd-Arábia
2018. július végén őrizetbe vették Szamar Badavi emberjogi akti-
vistát, aki nőtársaival évek óta követelte, hogy az ultrakonzervatív 
királyságban a nők is kapjanak jogosítványt. A hatóságok kemény 
föllépése megerősíti a gyanút, hogy a Mohamed bin-Szalmán ko-
ronaherceg által bejelentett „nyitás politikája” csupán üres szólam. 
Szamar annak a Raif Badavi bloggernek a nővére, akit 2013-ban 
10 év börtönre és ezer korbácsütésre ítéltek, mivel követelte a 
vallásszabadságot a vahhábita királyságban. 
A CSI többször ismertette az ügyét, és nemzetközi tiltakozóakciót 
indítottunk érte. Szamar a nyilvánossághoz fordult öccse szaba-
don bocsátásáért. Chrystina Freeland kanadai külügyminiszter 

asszony twitter bejegyzésben követelte a testvérpár szabadon 
engedését. Szaúd-Arábia durván reagált: kiutasította a rijádi 
kanadai követet, visszahívta saját Kanadába akkreditált követét, és 
bojkottot hirdetett Kanada ellen. Raif Badavi családja már korábban 
Kanadába menekült.

14 | 15 Banglades
Sentu Mir lelkész egészségi állapota sokat romlott mostanában 
– jelentette Kolkata (korábban Kalkutta) egyik kórháza, ahol a 
vizsgálatot végezték. A lelkészt 2018-ban fanatikus muszlimok fejbe 
lőtték és késszúrásokkal életveszélyesen megsebesítették, ezért 
három évig orvosi kezelésre szorult. Felgyógyulása után – muzul-
mán segítséggel – templomot épített megtámadásának helyszínén. 
Imádkozzunk Mir lelkész egészségéért, családjáért, és hogy lelki-
pásztorként tovább szolgálja az embereket.

16 | 17 Srí Lanka
Négy harcias buddhista szerzetes vezetésével körülbelül 30 helybéli 
megtámadott egy keresztény asszony tulajdonában álló üzletet. 
Megfenyegették a nőt, és azt követelték tőle, hogy vegye le a bolt 
falán függő bibliaidézetet. Arra is rá akarták kényszeríteni, hogy 
hagyja el hitét és a falu buddhista templomában imádkozzon.

18 | 19 | 20 Mozambik
Az Ahlu Sunnah Wa-Dzsamâ mozgalom dzsihádistái a Tanzániával 
határos Cabo Delgado tartományban az utóbbi hónapok során több 
mint 20 alkalommal támadták meg a polgári lakosságot. A halálos 
áldozatok száma meghaladja az 50-et. 
Cabo Delgado Mozambik legszegényebb vidéke, ahol ugyanakkor 
hatalmas földgázmezőt fedeztek föl. A körzet lakosainak 58%-a 
muszlim, országos arányuk pedig 18%. A kormány nem védi meg a 
népet a dzsihádistáktól.

21 | 22 | 23 Uganda
A muzulmánok lakta Wakiso körzetben valaki az ablakon át dobott 
kővel eltalálta az éppen prédikáló Morín Sanyu lelkésznőt, aki el-
vesztette az eszméletét. Mire magához tért, a hívők nagy része már 
elment. A lelkésznőnek orvosi kezelésre volt szüksége. Következő 
vasárnap a 2017. május 4-én megnyitott templom üres maradt. A 
gyülekezet eleinte gyorsan nőtt, és tagjainak száma a közelmúlt-
ban meghaladta a 400-at. Az iszlámisták először 2018. júliusban 
dobáltak köveket rájuk. Ennek hatására 150-re apadt a gyülekezet 
száma. Az augusztusi támadás óta már senki sem mer részt venni 
az istentiszteleteken. A muszlimok a keresztény többségű Uganda 
keleti részén élnek.

24 | 25 | 26 Szíria
Az ország északkeleti részén lévő al-Haszaka tartomány kurd 
önkormányzata több keresztény iskolát bezáratott 2018. augusztus 
végén. A szülők Kamisli városba tervezett tömegtiltakozását fölosz-
latták. Az iskolákat azért zárták be, mert nem vezették be a kurdok 
által előírt új tantervet, amely többek között előírja a kurd nyelv köte-
lező tanítását. Sok észak-szíriai keresztény attól tart, hogy a kurd 
hatóságok a kisebbségek jogainak védelmére tett ígéretük ellenére 
elnyomják a kisebbségeket. 

27 | 28 Irak
Tara Fares keresztény gyökerű modellt 2018. szeptember 27-én 
lelőtték Bagdad egyik forgalmas negyedében. Az elkövető csupán 
egy pillanatra behajolt a nő autójába, majd motorkerékpáron elme-
nekült a társával. A 22 éves Tara Fares internetsztár volt, és 2,8 
millióan követték az instagramon. Már 2018 júliusában kijelentette, 
hogy nem fél azoktól, akik megtagadják a hitet. „De azoktól tartok, 
akik gyilkolnak és fejeket vágnak le, hogy így bizonyítsák Isten 
létét.” Két nappal korábban egy ismert aktivistát megöltek Baszra 
városában (Dél-Irak).

2018. május 12-én késő este kopogtattak Norhayati Mohd 
Ariffin lakásának ajtaján. Az asszony csak aznap tudta 
meg, miért tűnt el másfél éve Amri Che Mat, a férje. Az 
éjszakai látogató Shamzaini rendőrfelügyelőként mutatko-
zott be. A tiszt részt vett az Amri elleni nyomozásban, de 
később bűntudata támadt. Megerősítette, amit Norhayati 
már rég sejtett: férjét egy rendőrkommandó rabolta el.

Síita hite miatt hurcolták el
A 45 éves Amri szociális munkásként szegényeket támoga-
tó segélyszervezetet alapított Malajzia Perlis nevű szövet-
ségi államában. 2016. november 24-e éjszakáján veszett 
nyoma. A rendőrség a mai napig szinte semmit sem tett, 
hogy a férfi elrablásának körülményeit tisztázza. Ami nem 
is meglepő: Shamzaini kapitány szerint a nyomozást olyan 
tisztek vezették, akik összejátszanak a rendőrség külön-
leges egységével. A százados tisztázott egy másik esetet 
is: Raymond Koh tiszteletest ugyanaz az egység rabolta 
el, mint Amrit. Míg Amrit „síita hite és devizakereskedelem” 
miatt hurcolták el, Raymond Koh bűne, hogy „muszlimokat 
csábított hitehagyásra” – azaz térített köztük.

Elrabolták, mert muzulmánok közt térített
Raymond Koh (64 éves) lelkész szintén szociális mun-
kásként hozta létre a Harapan Komuniti segélyszerveze-
tet, amely gyermeküket egyedül nevelő anyákat, AIDS 
betegeket és foglyokat támogat. A rendőrség 2011-ben 
föloszlatta a segélyszervezet ünnepségét, és Koh tisztele-
test megbüntették, mivel muszlimok közt térített, bár soha 
nem emeltek vádat ellene.
A lelkipásztort 2017. február 13-án fényes nappal rabolták 
el egy csöndes, gyér forgalmú környéken. A térfigyelő 
kamerák pontosan rögzítették az emberrablást: három 
fekete terepjáró megállásra kényszerítette Koh autóját, 
amelyből maszkot viselő férfiak kirángatták és az egyik 
SUV-ba tuszkolták a lelkészt, majd gyorsan elhajtottak 
vele. Az egész akció egy percig sem tartott.
Kohn és Maton kívül két személy is eltűnt: 2016 novem-
bere óta nem látták a Joshua Hilmy és Ruth Sitepu 
keresztény párt.

A némaság fala
Susanna Liew, Koh lelkész felesége rengetegszer járt 
a rendőrségen, hogy megtudja, mi történt a férjével, sőt 
megkereste a rendőrfőfelügyelőt és Mahathir Mohamad 
miniszterelnököt is. „Tragédia, hogy több mint 600 nappal 
a férjem eltűnése után még mindig semmit sem tudunk 

arról, hol van és mi történt vele – írta Susanna 2018. októ-
ber 8-án a CSI-nak. – Minden erőfeszítésünk a hallgatás 
falába ütközik.” A rendőrség – ahelyett, hogy földerítené 
az ügyet –, mindent megtesz, hogy akadályozza a nyomo-
zást. 2017 tavaszán – hónapokkal az emberrablás után 
– „muszlimok közt végzett hittérítés” vádjával bűnügyi 
eljárást indítottak a lelkész ellen. Amikor Malajzia Emberi 
Jogi Bizottsága (Suhakam) megpróbálta kivizsgálni az 
emberrablást, a rendőrség leállította őket azzal, hogy 
vádat emeltek egy férfi ellen, akinek valószínűleg semmi 
köze az emberrabláshoz. (Az Emberi Jogi Bizottságot a 
malajziai parlament hozta létre 1999-ben. Saját vizsgá-
latokat indíthat, de nem folyamatban lévő eljárások vagy 
jogerős ítéletek esetében.)

Susanna Liew: „Kérem, bátorítsák az olvasókat!”
„Köszönöm az eddigi lelkesítő üzeneteket, és a bátorítást 
– írta Susanna Liew. – Nagyon megérintett engem és a 
családomat, hogy Európában ilyen sokan aggódnak a fér-
jemért és együttéreznek velünk.” Jó tudni, hogy vannak, 
akiket érdekel a más országokban élő keresztények 

sorsa, és imádkoznak értük. „Kérem, biztassák olvasóikat, 
hogy írjanak Mahathir Mohamad maláj miniszterelnöknek. 
Ő az egyedüli személy, aki független nyomozást rendelhet 
el a rendőrségi visszaélések kivizsgálására.”

Követeld, hogy Mahathir Mohamad miniszterelnök 
indítson független vizsgálatot az ügyben! 

Malajzia: A miniszterelnök vizsgáltassa ki az emberrablást!
Raymond Koh keresztény lelkész és a valószínűleg síita Amri Che Mat nyomtalanul eltűnt. Egy besú-
gó szerint mindkettőjüket a rendőrség hurcolta el – egymástól függetlenül. A CSI pártatlan vizsgála-
tot követel ügyükben.

Adj enyhületet 
szívem gyötrel-
mének és szaba-
díts ki bajaimból! 
Zsolt 25,17

Kép a boldo-
gabb időkből 
(2016. június): 
Amri feleségé-
vel, Norhayati-
val a házukban 
Kangarban 
(Perlis szövet-
ségi állam).  
| zvg

Malajziában nincs vallásszabadság
A szunnita iszlám – amelyet a 32 milliós lakosság 

mintegy 60%-a követ – Malajziában államval-
lás. Az ország legnagyobb vallási kisebbségei a 
buddhista (többségük kínai - 19%), a keresztény 

(9%) és a hindu (6%, főleg indiaiak).
Malajzia alkotmányában szerepel a vallássza-

badság, ami a valóságban nem létezik. Malajzia 
azon kevés országok egyike, amelyek nem írták 
alá az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzet-
közi Egyezségokmányát. A maláj etnikum tagjai 
törvény szerint automatikusan muszlimnak szá-
mítanak. A síita iszlámot tiltják. A keresztények, 
korlátok közt ugyan, és főleg nem nyilvánosan, 

de gyakorolhatják hitüket. Nem muzulmánok nem 
téríthetnek át muszlimokat.

Raymond Koh 
lelkészt 2017. 
február 13-án a 
nyílt utcán rabol-
ták el. | zvg
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