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Bakin Kogi – Faith Simon otthona – nyugodt kis falu 
Kaduna szövetségi államban. A vidám, sportos kislány 
szorgalmasan tanult, és szabadidejében sokat focizott 
a barátaival.

Aljas, gyáva támadás
Faith 2017. február 20-ának késő délutánján is a labdát 
rúgta. „A falu közepén álló hatalmas téren fociztunk vi-
dáman” – emlékezik vissza a végzetes napra. Egyszer-
re lövések dördültek. „Megremegtünk, amikor meghal-
lottuk a fulani pásztorok hangos ’Allah akbar’ kiáltásait.”
Faith halálfélelmében amilyen gyorsan csak tudott, a 
társaival együtt a közeli házakba akart menekülni, hogy 
biztonságba kerüljenek az iszlámisták elől. 
Zavarodottságukban páran éppen a támadók felé 
futottak. A kislány riadtan vette észre, hogy egyik társa 
elbotlik. „Ekkor elkezdett sírni, és azt kiabálta, hogy egy 
golyó eltalálta.”

Lövések
De az akkor 9 éves kislánynak saját életét kellett 
mentenie. „Haza akartam rohanni, amikor erős csípést 
éreztem a bal lábamban. A földre estem, és kiabáltam a 
fájdalomtól. Erre anyám hozzám szaladt, és a házunk-
ba húzott.”
A bátor édesanya megmentette lánya életét. 
A fulani iszlámisták támadása viszont súlyos következ-
ményekkel járt Faith számára. A golyók szétroncsolták 
a bal térdét. 
A súlyosan sérült kislány kórházba került, ahol hat 
hónapig ápolták. Mivel bal lábának állapota minden 
mentési kísérlet ellenére láthatóan romlott, az orvo-
soknak nem volt más választása, csak az alsó lábszár 
amputálása.

A CSI átvállalja a kezelési költségeket
Faith Simont sokkolta, amikor megtudta a tragikus hírt. 
De a bátor lány mégsem adta fel, és meglepően gyor-
san fölgyógyult a súlyos műtét után. 
A CSI nemcsak az összes orvosi költségről gondosko-
dott, hanem mankót is adott a kislánynak. „Újra megta-
nultam járni, hogy vissza tudjak menni az iskolába.”

Nigéria: A kislány elvesztette a lá-
bát az iszlámista erőszak miatt
A kis Faith Simon (Közép-Nigéria) is fegyveres 
fulani iszlámisták áldozata lett: egy lövés úgy 
szétroncsolta a bal lábát, hogy amputálni kellett. 
A bátor Simon a CSI segítségével megmenekült.

Nigéria:

Ezt a víztornyot 
részben a CSI 
finanszírozta. 
A keresztény 
közösségek 
nagy örömmel 
ünnepelték meg 
az átvételét.
| CSI 
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Bakin Kogi: 
A félelem a mindennapok része

 Az iszlámista fulani szarvasmarhapászto-
rok Bakin Kogi (Kaduna szövetségi állam) 
keresztény falu ellen elkövetett támadása 
2017. február 20-án szokatlan szenvedést 
okozott. Hét embert öltek meg, és tucatnyi 
súlyosan megsérült, köztük Faith Simon. 

Ráadásul a támadók több házat is fölgyúj-
tottak. Azóta néhány, a lakóhelyét elhagy-
ni kényszerült ember visszatért a falvakba.
Másoknak ez a lehetőség már nem adatott 
meg, hiszen a fulani iszlámisták elkoboz-
ták a szülőhelyüket. Emellett rendszere-

sen gyilkos támadásokat indítanak. 
A távoli régiókban sokan annyira félnek, 

hogy meg sem merik művelni a földjeiket. 
„Azt várnánk, hogy a kadunai kormány 

tesz valamit a nyomorúság ellen. Sajnos 
ez nem így van” – mondja Kafanchan egy-
házmegye képviselője. A CSI mintegy 600 
szenvedő keresztényt támogat Kadunában 

élelemmel.

A fulani táma-
dások túlélőit 
a CSI nigériai 
partnere, Kafan-
chan egyház-
megye támogat-
ja. | CSI

Az iszlámista 
támadások ál-
dozatai hálásak 
minden segítsé-
gért. | CSI

Faith Simon 
olyan súlyosan 
megsérült a fu-
lani iszlámisták 
golyójától, hogy 
bal lábát ampu-
tálni kellett. A 
kislány megta-
nult mankóval 
járni. | CSI

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Köszönjük, hogy segíted a 
nigériai keresztények túlélését.

• 30.000.-Ft 
– Nagy élelmiszercsomag egy család számára.

• 50.000.-Ft 
– Orvosi kezelésre és gyógyszerekre.

• 150.000.-Ft 
– Élelmiszercsomag 5 család részére.

Dear Asia, Ashiq and Family,

I have followed your case for many years now and I was very upset because of the treatment that you 
had to endure. Finally, Asia has been acquitted of blasphemy and has been released from her unjust 
imprisonment after so many years of suffering. I hope and pray that you will have a good life as a 
reunited family and that you will be happy in a new home where you can live in peace and security. I 
trust that God gives you strength and a good future. I want you to know that my thoughts and prayers 
are still with you.

GOD BLESS YOU!

Yours in Christ,

Évek óta követem ügyét, és nagyon elkeserít, hogy ennyi szenvedést kellett elviselnie. Ászját végül fölmentet-
ték az istenkáromlás vád alól, és sokévnyi szenvedés után kiszabadult az igazságtalan fogságból. Remélem 
és imádkozom, hogy az újraegyesített családnak jó élete lesz, és boldogok lesznek új otthonukban, ahol 
békében és biztonságban élhetnek. Bízom benne, hogy Isten erőt és szép jövőt ad Önöknek. Szeretném, ha 
tudnák, hogy gondolatban és imáimban mindig Önökkel vagyok.

Hely, keltezés Aláírás

Kérjük, írj Ászja 
Bibinek!
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Kedves Támogatónk!
Örömmel és megkönnyebbüléssel vettük nemrég tudomásul, hogy a Törökországban ártatlanul bebörtönzött és meghurcolt Andrew Brunson ameri-
kai-magyar kettős állampolgárságú lelkész 2018. október 31-én kiszabadult. 
Törökország azonban túszként bánik a helyi protestáns közösségek tagjaival, és most őket vádolja terrorizmussal. Újra elővették a régi jelszót: a 
keresztények cselekedeteikkel megsértik a török államot, és veszélyeztetik a török nemzet létét (török btk. 301. §), és biztonságát.
A Törökországi Protestáns Egyházak Szövetsége (TAPC) szerint csupán a hitük miatt gyűlölik őket. Keserűen veszik tudomásul, hogy a gyüleke-
zeteket és a hívőket nyilvánosan terrorszervezetekkel azonosítják anélkül, hogy erre bármilyen bizonyíték lenne. Az utóbbi időben drasztikusan 
megnőtt a protestáns keresztényekkel szembeni gyűlöletbeszédek száma. Mind a helyi, mind az országos, mind a közösségi médiák kizárólag 
negatív híreket közölnek róluk, és egyre többször bélyegzik terrorszervezetnek a protestáns egyházakat. Bár az adatvédelmi törvény tiltja, a török 
média mégis nevekkel, érzékeny személyes adatokkal, fotókkal és az egyházban végzett tevékenység föltüntetésével nyíltan támadja, és rossz 
színben tünteti föl a hívőket. A Brunson lelkészről terjesztett hamis tanúvallomásokat pedig országos szinten igaznak állítják be. 
A 950 ezer lakosú Diyarbakir (Délkelet-Anatólia), a 100 ezer lakosú Mardin (Délkelet-Törökország), a 4,5 milliós Izmir (Törökország harmadik 
legnagyobb városa) és a félmilliós Manisa (İzmirtől 36 km-re) gyülekezetei jogi eszközökkel próbálnak föllépni a médiában hemzsegő hazug, 
félrevezető, alattomos propaganda és fake news ellen. A megrágalmazott gyülekezetek sehol sem kapnak lehetőséget védekezésre vagy cáfolatra, 
ami pedig alkotmányos jog. Egyházvezetők szerint a bizonytalanság és gyanakvás légköre fojtogatja őket.
Attól tartanak, hogy megismétlődik a 2007-es merénylet, amikor április 18-án Malatyában öt török fiatalember megtámadta a Zirve (Zenit) evangé-
liumi keresztény könyvkiadót. Órákon át kínozták az irodában tartózkodó három keresztényt – Tilmann Geske német, Necati Aydin és Ugar Yüksel 
török állampolgárokat –, majd elvágták a torkukat. Az egyik gyilkos letartóztatásakor a következő írást találták a zsebében: „A hazánkért csele-
kedtünk. A keresztények el akarják pusztítani a vallásunkat.” Öt helyi keresztény médiát is megfenyegettek. Orhan Kemál Cengiz nyomozóügyész 
panaszt emelt amiatt, hogy a háttérben megbúvó állami felbujtókat képtelenség felelősségre vonni.
2017. november 24-én szintén Malatya városban egy ismeretlen téglával bedobta a Kurtulus (Üdvözítő) templom bejáratának üvegét. A hívők 
válaszul ezt az üzenetet tették közzé: „Áldd meg azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik tévednek” – Jézus Krisztus. 
Isten óvja, erősítse és védje meg őket minden bajtól és tartsa meg őket békességben és kegyelemben.
Köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért, 

1 | 2 | 3 Srí Lanka
A 2019. április 21-én elkövetett borzalmas iszlámista merénylet több mint 
250, többségében keresztény ember életét oltotta ki. A tettesek három 
városban pontosan a húsvétvasárnapi mise idején robbantottak: Colombo 
főváros nyugati részén, Negombóban (Colombótól északra) és Batticaloá-
ban (keleti part). Emellett három fővárosi luxushotelt is megtámadtak. A CSI 
helyi partnere több száz sebesültnek és több ezer hozzátartozónak nyújtott 
gyorssegélyt. A merényletet az Iszlám Állam (IS) vállalta magára. A kormány 
szerint az alig ismert helyi National Thowheeth Jama’ath (NTJ) dzsihádista 
csoport is részt vett a támadásban. 

4 | 5 Nepál
2019. április 23-án Ghorariban (Katmandu fővárostól 400 km-re nyugat-
ra) letartóztattak öt keresztényt. A rendőrök benyomultak a hotelükbe, 
elkobozták a bibliákat, és őrizetbe vették Dilli Ram Poudel lelkészt, 
a Nepáli Keresztény Szövetség főtitkárát, a sofőrjét Pramod Kaflét, az 
indiai Gaurav Shrivastavát, az amerikai Leanna Cinquantát és 
a nepáli Kunsang Tamangot. A CSI helyi partnerének köszönhetően 
április 29-én mindannyiukat szabadon engedték. A rendőrség hittérítéssel 
vádolja őket, ami a 2018. augusztusban életbe lépett áttérést tiltó törvény 
óta illegális. Bár Leanna Cinquanta tagadja a vádat, az öt kereszténynek 
bíróság elé kell állnia.

6 | 7 | 8 Türkmenisztán
A rendőrség országos kampányban tiltotta meg a 40 évnél fiatalabb férfi-
aknak szakáll viselését. A hatóság szigora nem ismer tréfát: már több férfit 
vetettek alá kényszerborotválásnak. Lebap tartományból jelentették, hogy 
a rendőrök egy esetben nemcsak a szakállától szabadítottak meg valakit, 

hanem alkoholt is itattak vele. Az illetékes türkmén hatóságok meg vannak 
győződve róla, hogy a szakállas fiatalok fanatizmusra csábítják muszlim 
társaikat.

9 | 10 Irak 
Yohanna Petros Mouche moszuli szír katolikus érsek több keresz-
tény szervezettel együtt aggodalmát fejezte ki a Ninive tartományban 
tervezett új telepek építése miatt. Bartellában például a hatóságok több 
száz új házat akarnak fölépíteni a város hagyományosan keresztények 
lakta negyedében. Bár papíron az építendő házak jelentős része keresztény 
tulajdonba kerülne, valójában síita shabakoké lehet – figyelmeztetnek helyi 
aktivisták. „Ez megbontaná a térség vallási és etnikai összetételét” – jelen-
tette ki Mouche érsek.

11 | 12 | 13 Irán
Nasrin Sotoudeh ismert iráni emberi jogi ügyvédnőt és jogvédőt 38 év 
börtönre és 148 korbácsütésre ítélték. 2019. március 11-én ezt közölte férje, 
Reza Khnandan a facebookon. 
Sotoudeh-t többek között rendszerellenes propagandával és a legfőbb iráni 
egyházi vezető megsértésével is vádolják. 2018. június 13-án letartóztatták, 
és a hírhedt teheráni Evin fegyházba szállították. 
Az ügyvédnő több vezető ellenzékit képviselt. Ezenkívül 2018-ban olyan 
nőket védett, akik elutasítják az iszlám ruhaelőírásokat és nyilvánosan 
letették a fejkendőt. Nasrin Sotoude 2012-ben elnyerte az Európai Parla-
ment által alapított Szaharov-díjat az emberi jogok és a gondolatszabadság 
védelméért.

14 | 15 | 16 Pakisztán
Több mint 500 imám írta alá az Iszlámábádi Nyilatkozatot, amely követeli a 
vallásszabadságot és az iszlámista erőszak megszüntetését. Az akció bátor 
lépés egy olyan országban, ahol rendszeresen megtámadják a kereszté-
nyeket, a nem muszlim kisebbség tagjait, sőt a nem szunnita muszlimokat 
(síitákat és ahmadistákat) is. Az Iszlámábádi Nyilatkozat többek között leszö-
gezi, hogy „a vallás ürügyén gyilkolni szemben áll az iszlám előírásaival”, és 
minden pakisztáni vallásfelekezet alapjoga, hogy ápolja hitét és kultúráját.

17 | 18 | 19 Szíria / Németország
A Német-Szír Társaság (DSG) és a CSI baráti együttműködése eredménye-
képp több kórház csecsemőosztálya orvosi műszerekhez jutott Damaszkusz-
ban. A használt gépeket Dr. Salem El-Hamid gyerekorvos, a DSG főtitká-
ra szerezte be Németországból, a szállítási költségeket pedig a CSI fizette.

20 | 21 | 22 Irak
A befolyásos Ali al-Sistani síita ajatollah 2019. januárban követelte, 
hogy alaposan vizsgálják ki az Iszlám Állam (IS) dzsihádista milicistái által 
az Észak-Irakban élő keresztény kisebbség ellen elkövetett támadásokat 
és háborús bűnöket. Al-Sistani fölszólította a bagdadi kormányt, fordítson 
különös figyelmet az elrabolt és rabszolgaságba hurcolt nők, és az ellenük 
elkövetett szexuális erőszak földerítésére. Az Iszlám Állam nők és lányok 
ezreit adta el szexrabszolgának az öböl menti arab monarchiákba (Katar, 
Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Kuvait, Omán és Bahrein).

23 | 24 India
Kamal Nath, Madhja Prades szövetségi állam (Közép-India) miniszter-
elnöke 2019. januárban keresztény vezetőknek megígérte, hogy érvény-

teleníti a „csalárd hittérítés” ellenük emelt vádját. A miniszterelnök ezzel 
egyértelműen elhatárolódott elődjétől, a tiltó rendelkezést meghozó hindu 
nacionalista kormánytól.

25 | 26 | 27 Uganda
Hasszán Podo sejk (Kelet-Uganda) egy olyan iszlámista csoport tagja 
volt, amely templomokat támadott meg. A 28 éves férfi 2019. február 24-én 
kereszténységre tért, de félve a következményektől, titokban tartotta új hitét. 
Március 16-án azonban észrevették, amint betért egy templomba. Haza-
tértekor a bátyái körbevették, kérdőre vonták és botokkal ütlegelték. Podo 
segítségért kiáltott, a felesége pedig elmenekült a gyerekekkel. Az egyik 
szomszéd később megtalálta a vérbefagyott férfit, és bevitte a közelben lévő 
Katira klinikájára, ahol két napig ápolták. Podo ezután a családjával egy lel-
késznél talált menedéket. Édesapja muszlimokat fogadott föl, hogy megöljék.

28 | 29 | 30 Pakisztán
2019. április 12-én a Kvetta város (Beludzsisztán tartomány) piacán elkö-
vetett öngyilkos merényletnek legalább 20 áldozata van. Abdul Razzak 
Cheema helyi rendőrkapitány szerint több mint 50 ember súlyosan meg-
sérült. Az egyik merénylő reggel kibiztosította a robbanómellényét, amikor 
az egyik munkás a teherautóból rakodta ki a gyümölcsös és zöldséges 
ládákat. A piacot főként a síita hazara etnikai kisebbség tagjai üzemeltetik. 
Pakisztánban több mint 600 ezer – főleg Afganisztán középső, nehezen 
megközelíthető hegyvidékéről, Hazáradzsátból származó – hazara él. A 
merénylet okairól további részletek nem ismertek. A szunnita szélsőségesek 
egyre többször támadják meg a síitákat.

Ászja Bibi a helyi muszlim nőkkel együtt bogyót 
szedett 2009 koranyarán a tűző napon. Amikor meg-
szomjaztak, friss vizet ittak a kútból és Bibi – ahogy 
a többiek is – továbbadta a poharat. Erre az egyik nő 
fölkiáltott, hogy abból muszlim már nem ihat: a pohár 
haram (tisztátalan) lett, mivel azt egy „piszkos keresz-
tény” megérintette.

Ekkor indulatos vita robbant ki. Ászját szidalmazták, 
és azt követelték tőle, hogy térjen át az iszlámra. „Én 
Jézus Krisztusban hiszek, aki meghalt a kereszten az 
emberek bűneiért – felelte válaszul. – De mit tett a ti 
Mohamed prófétátok, hogy megmentse az embere-
ket?” 

Alig néhány nap múlva már blaszfémiával (istenkárom-
lás) vádolták, majd 2010. októberben halálra ítélték. 

Négy év múlva a második föllebbezését is elutasítot-
ták, és helyben hagyták az igazságtalan ítéletet. 

De a pakisztáni Legfelső Bíróság még abban a hó-
napban meghozta a döntést: a Bibi elleni vádak nem 
elegendőek, ezért a nő ártatlan, és elrendelték azon-
nali szabadon bocsátását.

A bírák indoklásukban hangsúlyozták:

„Ironikus, hogy a fellebbező nevének jelentése arabul: 
bűnös (Ászja), de a jelen ügyben Shakespeare Lear 
királyának szavaival élve: »ellene többet vétettek, mint 
vétett ő«.”

A CSI megkönnyebbüléssel vette tudomásul a rég 
várt fölmentő határozatot. A pakisztáni főbírók nagy 
bátorságot tanúsítottak, mikor nem hagyták megfé-
lemlíteni magukat a radikális iszlámisták haragjától és 
fenyegetéseitől. Az iszlámábádi központi kormánynak 
garantálnia kell a bírák, ügyvédek és a keresztény 
kisebbség tagjainak biztonságát.

Politikusok, kormányok, és egyházvezetők világszerte 
közbenjártak Ászja Bibi megmentéséért. A CSI támo-
gatói is részt vettek a nemzetközi kampányban, figye-
lemmel kísérték ügyét, imádkoztak érte, és többször 
követelték szabadon bocsátását. Szívből köszönjük 
kedves támogatóink fáradhatatlan közbenjárását! 

Azonban Bibinek családjával együtt továbbra is szük-
sége van a támogatásunkra, mert szabadon bocsá-
tását követően Pakisztán szerte tömegtüntetéseket 
szerveztek ellene. Élete veszélyben volt. „Akasztófára 
vele!” – skandálták a dühödt iszlámisták, akik utcai 
akadályokat emeltek, hogy megbénítsák az egész 
országot. 

Az 51 éves ötgyermekes édesanya már elhagyhatta a 
börtönt és egész családjával Kanadába menekült. 

Keresztútjuk ezzel remélhetőleg véget ért.

A CSI bátorító üzenetben szeretné megerősíteni őket.

Pakisztán: Támogasd Ászja Bibit!
A pakisztáni katolikus asszonynak 2009 júniusában börtönbe kellett vonulnia. Egy elfajult vita során 
muzulmán nőtársai tisztátalannak nevezték, és azzal vádolták, hogy szerintük sértő megjegyzéseket 
tett Mohamed prófétára. Bibi ezután kilenc évet töltött ártatlanul fogságban. Az ötgyermekes édes-
anya – miután a Legfelső Bíróság fölmentette a blaszfémia vádja alól – 2018. október végén elhagy-
hatta a börtönt.

Vigyázzatok, 
tartsatok ki állha-
tatosan a hitben, 
viselkedjetek 
bátran, legyetek 
erősek. 
1Kor 16,13

Ászja Bibi | CSI

Kérjük, írd alá a mellékelt szolidaritási lapot, és küldd el a CSI címére, amelyet továbbítunk Ászja Bibi és családja 
részére. Köszönjük közbenjárásodat!


