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Köszönetnyilvánítás
Hálával tartozunk kedves 
Támogatóinknak, akik 2018-ban is 
elköteleződtek a hitük miatt 
üldözöttekkel. 
Nélkülük minden erőfeszítésünk 
hiábavaló lenne. Isten áldja meg 
önzetlenségüket!

CSI: Kedves Norine Brunson, férjét, Andrew-t két 
évig alaptalan vádakkal börtönben tartották Török-
országban. Hogyan tudta elviselni kényszerű szét-
választásukat, és a félelmet ilyen hosszú ideig? 
Norine Brunson: A legrosszabb volt a bizonytalanság, 
mert sosem tudhattam, mi fog történni. Normális körül-
mények között azt mondjuk: „Minden rendben lesz.” De 
már az elején éreztük, hogy itt egy magasabb szintű 
spirituális harcba kerültünk. Mindenképpen rendkívül 
nehéz volt.
Ebben az időben sok kudarc érte. A családjuk so-
sem lehetett együtt. Soha nem adta föl a reményt?
Néha közel jártam hozzá. Mindent összevetve bíztam 
abban, hogy Andrew kiszabadul. De fogalmam sem volt 
róla, mikor. Úgy éreztük, Isten megígérte, hogy terve 
van velünk. Szóval ezt gondoltam: „OK, Uram, akkor 
Andrew nem fog meghalni a börtönben.” De ettől akár 
10 vagy 15 évig is ott maradhatott volna.
Önt is 13 napig fogva tartották. 
Le tudná írni ezt az időt?
Nem tudtuk, mi történt. Először ki akartak lakoltatni, 
aztán hirtelen börtönbe vittek minket. Ebben a majd 
két hétben teljesen el voltunk zárva a külvilágtól. Végül 
is együtt maradtunk. De a tisztek nem adtak nekünk 
ügyvédet, és nem engedték, hogy az amerikai konzu-
látus kapcsolatba lépjen velünk. Öt napig ruhát sem 
cserélhettünk.
Isten megígérte, hogy majd learathatjuk munkánk gyü-
mölcsét Törökországban. Ebből azt gondoltam: talán 
azért kerültünk börtönbe, hogy a többi rabot megtérít-
sük. Azt kérdeztem magamtól: látjuk-e még valaha a 
gyermekeinket? Mondtam Istennek, hogy gondoskod-
nia kell róluk, hisz mi nem tehetünk semmit értük.
Andrew keményen, fizikailag és lelkileg is szenve-
dett. Feleségként hogy tudta ezt elviselni? Sikerült 
erősnek maradnia?
Bőséges áldásban volt részünk ebben a szörnyű hely-
zetben. Mert tudtuk, hogy az emberek az egész világon 
imádkoznak értünk. Kimondhatatlanul hálásak vagyunk 
ezért. Én Istenbe kapaszkodtam, és sok időt töltöttem 
vele.
Természetesen elviselhetetlen látni, hogy az, akit a 
legjobban szeretsz, szenved. Én együtt szenvedtem 
Andrew-val. Gyakran volt bennünk ugyanaz a hangulat-
változás.

Közösen vezették a gyülekezetet Izmirben. Hogyan 
tudták kölcsönösen erősíteni egymást ebben a 
nehéz időben?
Ez egy csodálatos közösség. De hatalmas nyomás alatt 
állnak. Néhány tag el is ment. De azok, akik maradtak, 
erősebbek lettek a megpróbáltatásoktól. Büszke vagyok 
rájuk, akik végig kitartottak, imádkoztak és Istent dicsér-
ték, míg Andrew távol volt.
23 éve éltek Izmirben, és Törökországban akartak 
maradni. Milyen érzéssel hagyta el Törökországot, 
tudva, hogy valószínűleg soha többé nem fog oda 
visszatérni?
Természetesen mindketten nagyon megkönnyebbül-
tünk, amikor Andrew kiszabadult. Persze szomorúnak 
éreztük magunkat, mert nem akartuk elhagyni az 
országot. Látjuk, hogy Isten nagyszerű dolgokat tesz 
Törökországban és meggyógyítja az embereket. 
Most örülünk, hogy több időt tölthetünk a gyermekeink-
kel az USA-ban. De nagyon hiányzik Törökország.

Norine Brunson: „Végig együtt szenvedtem Andrew-val”
Andrew Brunson amerikai protestáns lelkész majd két évet töltött ártatlanul börtönben. Hogyan tudta 
elviselni felesége, Norine ezt az időt remény és aggodalom közt vergődve? Honnan nyert erőt, ami 
megmentette őt a kétségbeeséstől? Interjú Norine Brunsonnal.

2018. július 25. 
Izmir: Andrew 
Brunson elhagy-
ja az Aliaga 
börtönt.

042019
ÁPRILIS

Ezt mondja Andrew Brunson
 „Két évet töltöttem börtönben, anélkül, hogy 

tudatában lettem volna az eltelt időnek. De akár 
egész életemben rács mögött maradhattam volna, 
hisz az ügyész ezt akarta. Gyakran nem tudjuk az 
életben, hogy végül mi fog következni. Fontos volt 

számomra, hogy kitartsak Isten mellett és reméljek. 
De mindez nagyon nehéz volt.

Ma már örülök, hogy nem vagyok Törökországban, 
hisz ott börtönben lennék. De Isten a szívünkbe 

véste Törökországot. És ez nagyon fontos nekem, 
mert szeretem azt az országot, 

az ott élőkkel együtt.”

*A cikk eredeti-
leg a CSI-Svájc 
hírlevél 2019. 
februári számá-
ban jelent meg.

Andrew Brun-
son és Soner 
Tufan, a török-
országi Protes-
táns Egyházak 
Szövetségének 
(APCT) veze-
tőségi tagjával, 
2018. október 
12-én, a lelkész 
kiszabadulása 
napján.

A CSI-Magyarország végig kapcsolatban volt Brunsonnal*
A CSI budapesti irodáját, a CSI-Magyarországot különleges kapcsolat fűzi az amerikai-magyar kettős állampolgár 

Norine Brunsonhoz. Viz Péter, a CSI-Magyarország vezetője feleségével, Tündével sokat tett Andrew Brunson kiszaba-
dításáért. Tiltakozó akciókat szerveztek, és a többi kereszténnyel együtt fáradhatatlanul imádkoztak és böjtöltek érte. 
Közvetlen kapcsolatban álltak Norine Brunsonnal. Viz Péter a Krisztusi Szolidaritás című műsorában, amely kéthe-

tente hallható a Mária Rádióban, többször kérte hallgatóit, hogy imádkozzanak és böjtöljenek 
Andrew Brunson lelkészért.

A CSI-Magyarország levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnök 2018. 
októberi budapesti látogatásán kérje Andrew Brunson szabadon bocsátását. Norine Brunson magyarországi rokonai 
megerősítették, hogy Orbán miniszterelnök valóban kérte a lelkész kiadatását. 2019 elején Andrew Brunson is meg-

kapta a magyar állampolgárságot.

A török keresztények erősebbek lettek
„Az Andrew Brunson amerikai-magyar kettős állampolgárságú lelkésszel történtek bátorsággal töltik el a törökországi Pro-
testáns Egyházak Szövetségét. Emellett létrejött az ortodoxok, katolikusok és protestánsok között egy szorosabb egység” 
– mondja Soner Tufan, a szövetség vezetőségi tagja. Az elmúlt évtizedekben főleg a nem török keresztényeket nyomták 

el, és nagyon gyakran kiutasították őket azzal a váddal, hogy személyük veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.
„Andrew Brunson hősiessége és hite erővel tölt el bennünket török keresztényeket. A szenvedés dicsőség a kereszté-

nyeknek.” Sokan azt gondolták, hogy a lelkész meghurcolása majd megfélemlíti a törökországi kis keresztény közösséget, 
akiknek többsége iszlámról tért át. A török protestánsok száma alig haladja meg a 7 ezret. De ennek épp az ellenkezője 

történt. Most sokkal jobban ragaszkodnak a hitükhöz. A templomok zsúfoltak. Az ortodox és katolikus hívők pedig szolidari-
tásuk jeléül összezárnak a protestánsokkal.

Brunson ügye azonban megmutatta a média sötét oldalát is: hogyan lehet akár a legbecsületesebb emberből is terrorista 
kémet kreálni. 

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Andrew és 
Norine Brunson 
dr. Szabó László 
washingtoni ma-
gyar nagykövet-
tel és feleségé-
vel az Egyesült 
Államokban.

Andrew és 
Norine Brunson 
örülnek, hogy 
végre szabadok 
lehetnek. De 
hiányzik nekik 
Törökország.
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Kholmatovu Bakhromu Khasanovichu
6th otryad
Ispravitelno-Trudovaya Koloniya
yas. 3/6
Yavan
Tadschikistan

Imanaptár
Április

Imádkozzunk
együttÁprilis

Kedves Támogatónk!
A Közel-Kelet keresztényei mára föllélegezhetnek, és megkönnyebbült szívvel tarthatják meg a húsvétot. Bár megsza-
badultak az Iszlám Állam (IS) véres valóságától, még csak most kezdődik az embert próbáló feladat: hogy ismét élhető 
hazát teremtsenek a testi-lelki szenvedések után azon a földön, ahol egykor a civilizáció bölcsője ringott. 

A háborútól sokat szenvedett Aleppóban a keresztények már zavartalanul ünnepelhetik a kereszténység legnagyobb 
ünnepét. Újra szabadon vonulhatnak a város utcáin, hogy megemlékezzenek Jézus Krisztus keresztre feszítéséről. Az 
ünnepélyes fölvonulás a dobosok, fúvósok és zászlóvivők kíséretében fölcsillantja a reményt, és rávilágít arra, hogy a 
kereszténység újra virágzik Szíria második legnagyobb városában. Az évekig tartó ostrom után a nagypénteki szertartá-
son megint tömegek vettek részt, ami a hit erősödését jelzi. Bár a pusztítás nyomai még sok helyen láthatók, az emberek 
már biztonságban érzik magukat. Különösen igaz ez azokra a keresztényekre, akik Aleppóban és a környékén élnek. 
Többségük a város nyugati felében lakik, amelyet főként a keleti részt elfoglaló lázadók bombáztak. 

Louis Raphaël Sako káld katolikus pátriárka húsvéti üzenetében Irakot a „szerencse és dicsőség” országának nevezi, 
amelynek megalázott polgáraira az iszlámista terror katasztrófája után „béke, biztonság és jólét” vár. A keresztényeknek 
szóló üzenetében a pátriárka fölidézi az iraki polgárok megaláztatásait, akik a háború és a terrorizmus következtében 
elvesztették a „biztonságot, a stabilitást és a gazdagságot. Az erőszak és tragédia láttán nem szabad kétségbeesnünk.” 
Ellenkezőleg, az iraki népnek „a feltámadt Krisztusban kell bíznia, és a hit tekintetével kell látnia ezeket az eseménye-
ket”. A pátriárka a nagyhéten is arra buzdítja a keresztényeket, hogy a nehézségeket használják föl az „összefogásra és 
az egység megteremtésére”. Mindenkit megszólítva sürgetett, hogy „együtt dolgozzanak” az ország jövőjéért, leküzdve 
a „vallási, faji, és a bőrszínből vagy a többség és a kisebbség fogalmából fakadó különbségeket”. A jelen nagyszerű 
lehetőséget kínál a „bizalom építésére, hogy kéz a kézben” cselekedjünk, és megszüntessük a szenvedést azáltal, hogy 
elfogadjuk, hogy mindannyian mások vagyunk. „A feltámadás azt jelenti, hogy Isten Atyaként szeret minket, és mi az Ő 
kezében vagyunk” – mondta a bagdadi pátriárka. 

Hiszel bennem? – kérdezi Krisztus. Ez az a kérdés, amit mindig föltesz nekünk tragédiáink közepette, és ez megváltoz-
tathatja a gondolkodásunkat. A hitük miatt üldözöttek nevében is kívánunk minden kedves Támogatónknak  
Istentől megáldott, örömteli húsvéti ünnepeket,

1 | 2 | 3 Egyiptom
Demshaw Hashemben (Minja tartomány) a muszlim csőcselék megtámadott több 
keresztény házat. Két keresztényt és egy tűzoltót kórházba kellett szállítani. A 
rendőrség őrizetbe vett 19 személyt. A támadás azért történt, mert a keresztények 
egy olyan templomban imádkoztak, amit hivatalosan még nem „ismertek el”. 
Anba Makariosz, Minja kopt ortodox püspöke az erőszakos zavargások miatt 
nem volt hajlandó részt venni a keresztények és muszlimok közötti hagyományos 
egyeztetésen. Ezek a tárgyalások gyakran nem biztosítják a keresztény polgárok 
védelmét, a bűnösöket pedig nem vonják felelősségre.

4 | 5 | 6 Niger
2018. november végén Diffa körzetben a Boko Haram iszlámistái elraboltak 15 
lányt. Kilencen Blahardé faluból származnak, nyolc társuk pedig Bandéból való. 
Diffa elöljárói kérik a niameyi kormányt, hogy azonnal vesse be a katonaságot. 
„Fölszólítjuk a kormányt, keressék meg elhurcolt lányainkat, és jutassák vissza 
őket a szüleikhez” – követeli a közös nyilatkozat. A helyi vezetők azt is hangsú-
lyozzák, hogy a Boko Haram halálos erőszakának haladéktalanul megálljt kell 
parancsolni.

7 | 8 | 9 Kína
Az elhárítás tisztjei 2018. december 9-én berontottak a 800 tagot számláló Early 
Rain Church imaházába. A helyszínen őrizetbe vettek több tucat keresztényt, má-
sokat a lakásukban tartóztattak le. Wang Yi lelkészt feleségével, Jiang Ronggal 
együtt szintén elvitték. A kommunista hatóságok „puccskísérletre való fölbujtással” 
vádolják a párt. A lelkész 11 éves fiát a nagymama vette magához, akinek a házát 
24 órás megfigyelés alatt tartják. Wang Yi ismert emberjogi aktivista volt, mielőtt 
lelkész lett. 

10 | 11 | 12 Szudán
A 24 éves Nyankiir Kual Mayen éppen az istentiszteletre igyekezett Délkelet-Szu-
dánban, amikor egy Akasha nevű rendőr megállította, majd megfogta a keresztény 
diáklány mellét. Aztán követelte, hogy menjen vele a rendőrőrsre. Nyankiir azt 
válaszolta, hogy letartóztatási parancs nélkül nem megy sehova. Akasha erre föl-
dühödött, és megfenyegette a diáklányt, hogy erkölcstelen ruházata miatt őrizetbe 
veszi. A lány hosszú szoknyát és blúzt viselt. A rendőr váratlanul útjára engedte 

Nyankiirt, aki később panaszt tett az erőszakos viselkedése miatt. A rendőrtiszt 
elfogadhatatlan magatartása nagy visszhangot keltett a közösségi médiában. 
Sokan követelik Akasha felelősségre vonását.

13 | 14 | 15 Nepál
Dilip Bhadur Gurung keresztény rendőr a szabadságán nyilvánosan beszélt a 
hitéről. Egy újságíró megírta, hogy Dilip megpróbálta a rendezvény egyik résztve-
vőjét megtéríteni. A rendőrség 2018. október 3-án Palpa tartományban őrizetbe 
vette Dilipet. Felettesei az időközben szabadlábra helyezett rendőrtiszt esedékes 
előléptetését megtagadták.

16 | 17 | 18 India
A keresztényeket Assam szövetségi államban is üldözik. Hindu fanatikusok 2018. 
október 2-án Dhaligaonban körbevették Mahindra Brahma házát, aki tíz évvel 
ezelőtt tért kereszténységre a családjával. A szélsőségesek megfenyegették őket, 
hogy ha nem térnek vissza a hindu vallásra, az egész családot elűzik a faluból. 
Fenyegetésüknek kövekkel és vasdorongokkal adtak hangsúlyt.

19 | 20 Németország / Világ
Thomas Schirrmacher, az Evangéliumi Világszövetség (WEA) helyettes főtitkára 
egy 2018 őszén tartott konferencián így fogalmazott: a keresztények világszerte 
háromszor több erőszaknak és elnyomásnak vannak kitéve, mint a többi vallások 
követői. Ennek okát abban látja, hogy a legtöbb, egykor volt keresztény ország 
mára világi állammá alakult át. A helyi keresztények pedig „keresztény” állami 
védelem híján az erőszakos vallási irányzatok könnyű prédái lettek.

21 | 22 Kína
2018. december 19-e éjszakáján a rendőrség bezáratta Heilongjiang tartomány 
apácazárdáját azzal az ürüggyel, hogy a nővérek a Rómahű földalatti katolikus 
egyházat követik. A bátor apácák találtak egy szükségszállást, ahol hűek marad-
hattak a katolikus lelkiséghez.

23 | 24 Egyiptom
Abdel-Fattah al-Sziszi elnök 2018. december végén megerősítette szilárd 
elkötelezettségét a Muzulmán Testvériség szélsőségesei által lerombolt templomok 

újjáépítése iránt. A kairói kormány egy új törvénnyel akarja legalizálni a keresztény 
egyházi épületeket, amely egyben biztosítja a kopt templomok építési engedélyeit 
is.

25 | 26 India
2018. november 24-én ötezer ember jött össze Raikia (Kandamal tartomány) 
Our Lady of Charity katolikus egyházközségében. John Barwa SVD érsek 
(Cuttack-Bhubaneswar) megemlékezett a 10 évvel ezelőtt történt szörnyű 
mészárlásról, amikor hindu fanatikusok több mint 100 keresztényt megöltek, és 
elűztek 50 ezer embert. „Ma már ismeri és nagyra értékeli a világ a kandamaliak 
erős hitét, ami a Jézus Krisztusért tett igaz tanúságuk jele lett” – mondta emlékező 
beszédében az érsek.

27 | 28 Uganda
A mintegy 300 ezer lakosú, muzulmán többségű Sironko tartomány (Kelet-Uganda) 
lelkészei háromhetes előadássorozat tartására kérték föl a Mbale városban műkö-
dő Moses Wangaia lelkészt, amelyre muszlim hittudósokat is meghívtak. Az első 
héten minden zavartalanul zajlott egészen addig, míg Wangaia (korábban Haddzsi 
Bidongo Byayesu sejk) elmesélte, miért tért iszlámról kereszténységre, és fölvázol-
ta a Korán és a Biblia közti különbségeket. 2018. november 24-én 1800 főből álló 
ingerült muszlim tömeg hangos „Allah akbar!” (Allah nagyobb!) kiáltások közepette 
lerombolta a rendezvényre épített pódiumot. A fölheccelt csőcselék Muhammad 
Wakabi (Dzsindzsa város, Dél-Uganda) és Ustazi Swaleh sejk (Kadama város, 
Kelet-Uganda) vezetésével érkezett a helyszínre.
A jelenlévő rendőrök az imámok vádjaira hat lelkészt őrizetbe vettek, és csak 
három nappal később engedték őket szabadon. A muszlimok azonban tovább 
fenyegetik a lelkészeket. „A harcnak még nincs vége. Meg fogjátok kapni a leckét” 
– üzenték a keresztényeknek.
A 2014-es népszámláláson a lakosság 84,5%-a kereszténynek vallotta magát. A 
13,7%-nyi muszlim kisebbség főleg az ország keleti részén él.
Bár az Ugandai Köztársaságban nincs blaszfémiát (istenkáromlást) büntető 
törvény, a saríát követő muzulmánok több országban hamis vádak alapján akarják 
kikényszeríteni az iszlám szent törvényének bevezetését. A rendőrség és a bírósá-
gok befolyásolására gyakori ürügy például a „béke megzavarása”.

29 Nigéria
Talatu Gado (Angwan Kauna, Közép-Nigéria) minden kincsét elvesztette. 
Egy támadás során a keresztény asszony fiát, annak feleségét és lányukat is 
megölték az iszlámista fulani pásztorok. 
„A fulani harcosok, akik a mi földjeinken legeltetik a marháikat, már többször 
megfenyegettek minket. Egyikük figyelmeztetett, hogy egy napon még sírni 
fogok, ha egyáltalán életben leszek” – mesélte Talatu zokogva. Azon a tragikus 
napon a szerencsétlen asszony a rokonaival együtt elmenekült a szülőfa-
lujából. Máig nem mer visszatérni Angwan Kaunába, mert a fulanik újabb 
vérengzésétől retteg.
A fegyveres fulanik és a keresztények közti konfliktusnak prózai oka van:
„A nomád pásztorok tomboló erőszaka és a mezőgazdasági területek tönkretéte-
le Middle Beltben mára akkora probléma lett, amelyet valahogy kezelnünk kell” 
– nyilatkozta a benini egyház (Dél-Nigéria) Justitia et Pax Bizottsága. 
Middle Belt (Közép-öv) hatalmas sávja – amelyet nagyrészt eltérő kultúrájú 
kisebbségi etnikai csoportok töltenek be – szabályosan kettészeli az országot. 
A muzulmán fulani pásztorok gyilkolják és kiszorítják a keresztényeket az 
övezetből. Az északról délre vándorló fegyveres fulanik óriási veszteségeket 
okoznak a helyi állattenyésztőknek és földműveseknek. A keresztények 
rettegnek, mert egy törvénytervezet gyakorlatilag megengedné a fulaniknak a 
szabad földfoglalást.

30 Laosz
A helyi rendőrség 2018. november 18-án Savannakhet tartományban meg-
zavart egy istentiszteletet, és három társával együtt őrizetbe vették a 78 éves 
Bounlamot, majd nem sokkal később mindegyiküket elengedték. Ezután mégis 
eljárást indítottak a négy keresztény férfi ellen. A falubeliek szerint a hitük miatt 
nyomoznak ellenük, és súlyos büntetésre számíthatnak, ha nem adják föl a 
kereszténységüket. Bár Laoszban engedélyezik a kereszténységet, hivatalosan 
csak a Katolikus, a Laoszi Evangélikus és a Hetednapi Adventista Egyházat 
ismerik el. A peremvidékeken működő protestáns gyülekezeteket viszont 
gyakran éri támadás. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság mintegy 7 millió 
lakosának 67%-a (4,7 millió) buddhista, és 30%-a (2,1 millió) helyi vallásokat 
követ. A keresztények száma mindössze 1,7% (120 ezer).

Bakrom Kolmatovot (43 éves) egy 2017. április 10-én 
tartott házkutatás során vették őrizetbe. A nyomozók 
Hudzsandban (Észak-Tádzsikisztán) benyomultak a 
templomba, lökdösték és megverték a gyülekezet  
vezetőjét. 

Az ott található könyveket, műszaki cikkeket, és a lel-
kész számítógépét elkobozták.

A keresztény dalok extrémnek minősülnek

A razzia annak ellenére történt, hogy Bakrom lelkész 
templomát az Állami Vallási Ügyek Bizottsága nyilván-
tartásba vette, így jogi státusszal rendelkezik. Letartóz-
tatása után három hónappal három év börtönbüntetésre 
ítélték a lelkészt, „nemzeti, etnikai és vallási gyűlöletre 
való felbujtás” vádjával, a tádzsik büntetőtörvénykönyv 
189. cikkének 1. bekezdése alapján.

Barátai szerint valójában azzal vádolták, hogy a közös-
séget extrém dalok éneklésére ösztönzi, hogy vallási 
gyűlöletet szítson. A titkosrendőrség azt állította, hogy 
Kolmatov a számítógépén talált dalokkal puccsot készí-
tett elő. Köztük voltak olyanok, mint: „Dicsérjétek Istent, 

ó, ti istentelen földiek”; „Isten hadserege előre tör” és 
„Nem a hús és a vér ellen harcolunk”.

Amikor hároméves börtönbüntetését másodszor is 
megerősítették, Bakrom lelkész úgy döntött, hogy elfo-
gadja az ítéletet. A foglyot az otthonától 360 km-re lévő 
Khatlon tartomány (Dél-Nyugat-Tádzsikisztán) Yavan 
börtönébe szállították. Felesége, Gulnora Kolmatova 
csak 2018 augusztusában és novemberében tudta 
meglátogatni. Akkor azt mondta, hogy férje fizikailag 
és szellemileg egészséges és viszonylag jó helyzetben 
van. De közbenjárására és buzdításra van szüksége.

Tádzsikisztán: Bátorító levél Bakrom lelkésznek
Bakrom Kolmatov protestáns gyülekezeti vezető 2017. július óta börtönben ül. Azért ítélték el, mert 
„szélsőséges dalokkal gyűlöletet szított”.

Világosságom és 
üdvösségem az 
Úr – kitől félnék? 
Életem oltalma-
zója az Úr – kitől 
rettegnék? 
Zsolt 27,1

Korlátozott vallásszabadság
Az egykori szovjetköztársaság Tádzsikisztán 

hivatalosan világi ország, melynek alkot-
mánya garantálja a vallásszabadságot. A 
gyakorlatban azonban a hatóságok állami 

engedélyhez kötik a vallásgyakorlatot. 

A vallási intézmények tevékenységét fel-
ügyelik, hogy megakadályozzák a politikai 
vagy a „szélsőséges” jelenségeket. Tádzsi-

kisztán 9 millió lakosának többsége muszlim. 
A hivatalosan elismert keresztény kisebbség 
ortodox, baptista, katolikus és (dél-koreai) 

protestáns hívőkből áll. 

Bakrom Kolmatov lelkész Sonmin Sonbogym 
(Good News of Grace - A kegyelem jó híre) 

egyházát dél-koreai misszionáriusok 
alapították.

Bakrom 
Kolmatov lelkész 
még több mint 
egy évig rács 
mögött marad. 
| zvg

Dear Pastor Bakhrom
We were concerned and saddened to hear about your 
imprisonment as a result of your work as a pastor with the 
Sonmin Sonbogym church. We would like to assure you of our 
prayers for your release.
We pray that God will give you strength and that you may 
continue to witness to His grace and love. Our thoughts and 
prayers are also with your family, so far away from you.
Yours in Christ

Nagyon elszomorít, és aggodalommal tölt el, hogy börtönbe 
került a Sonmin Sonbogym gyülekezetért végzett lelkészi szol-
gálata miatt. Imádkozunk mielőbbi kiszabadulásáért.
Isten adjon erőt Önnek, hogy továbbra is tanúskodjon az Úr 
kegyelméről és szeretetéről. Gondolatban és imáinkban együtt 
vagyunk az Ön messze szakadt családtagjaival.
Krisztusban híve

Hely, keltezés                                         Aláírás

Köszönjük, hogy aláírod a Kolmatov lelkésznek címzett 
buzdítást, akinek szüksége van a támogatásodra!

Köszönjük, hogy gyorssegéllyel támogatod a szíriai 
keresztényeket! Ezzel új lehetőségeket teremtesz 

nekik a hazájukban.
• 10.000.-Ft – A lerombolt aleppói lakások 

helyreállítására. 
• 15.000.-Ft – Hozzájárulás a létminimumhoz 

Aleppóban.
• 30.000.-Ft – Egy személy kiképzésére 

a CSI Job-programjának keretében.

Kolmatov lelkész


