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majd csak akkor tud szülni, ha iszlámra tért. 
Gonila újságíró, ahogy a férje is, és a hivatásuk 
gyakorlása közben ismerkedtek meg.
A szúrós megjegyzések azonban nem vették el a 
kedvüket. Hogy mennyire erős az asszony hite, 
az megmutatkozott néhány héttel a titkos polgári 
esküvő után posztolt facebook bejegyzéséből: 
„Keresztény vagyok. Kicsúfolhattok. Megkínoz-
hattok. Akár meg is ölhettek. De a hitemet nem 
vehetitek el.”

Fia a muzulmán apa jóváhagyásával 
keresztény lett
A keresztény anyának 2018-ban végre fia szü-
letett, akit Ábrahámnak neveztek el. Gonila és 
Dzsamil úgy véli, hogy Ábrahám majd felnőttként, 
maga eldönti, milyen hitet szeretne. A pakisztáni 
törvények értelmében azonban kötelező föltüntetni 
a felekezeti hovatartozást a születési anyakönyvi 
kivonaton és a személyi igazolványban. Dzsamil 
feleségére bízta a döntést – elvégre kilenc hóna-
pig a szíve alatt hordta a fiukat. 

Pakisztán: Keresztény újságírónő harca a toleranciáért
Gonila Hassznain keresztény újságírónőt évek óta zaklatják, hogy térjen át az iszlámra. Fiát is keresz-
ténynek regisztrálta, bár a férje muszlim. Helyzete mára annyira elmérgesedett, hogy Gonila hivatása 
föladására kényszerült. A CSI kérése: támogasd a családot. 
Küldj bátorító üzenetet nekik!

Pakisztán: 

Ez az elűzött 
keresztény 
család már 
biztonságban 
van. | CSI
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Együtt a szabadságért!Együtt a szabadságért!
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A házaspár helyzete meglehetősen egyedinek 
számít a túlnyomórészt muzulmán többségű 
Pakisztáni Iszlám Köztársaságban: a keresztény 
Gonila Hassznain (született Gill), feleségül ment 
Hassznain Dzsamil muszlim férfihoz. Mindketten 
az hitték, hogy ez így rendben is lesz. Ám amikor 
2015 januárjában kiderült, hogy a polgári után 
egyházi esküvőt is tartottak, nemcsak 
értetlenkedéssel, de nyílt elutasítással kellett 
szembesülniük.

„Keresztény maradok!”
A rokonság és a környezete egyöntetűen elvárta, 
hogy a fiatalasszony iszlám hitre térjen, ahogy az 
szinte törvényszerű keresztény feleségek eseté-
ben. Ez nem is volt kérdés számukra. A férjét egy 
idő után kezdték „kufárnak” (hitetlen) és puhány-
nak csúfolni, csak mert muszlimként eltűri, hogy 
a felesége keresztény maradjon. Az a tény, hogy 
a párnak eleinte gyermeke sem született, újabb 
előítéletekhez és vádaskodásokhoz vezetett: a 
rokonok folyton azt vágták Gonila fejéhez, hogy 

Ábrahámot végül keresztényként jegyezték be.
Gonila telefonon elpanaszolta a CSI-nek, hogy 
férjét minden oldalról súlyosan támadják. „Hogy 
teheted ezt a fiaddal? Miért nem állsz végre a 
sarkadra?” – vetették szemére a hatóságok is. 
Még azt is megvitatták, hogy a fiú milyen iskolá-
ba járjon, és kit fog majd feleségül venni. Gonila 
fölháborodott: 
„Előbb csak hagyják, hogy a gyermekem éljen 
és felnőjön!”
A fokozódó nyomás ellenére a férje mindig mel-
lette állt, mert Gonila iránti szeretete fontosabb 
számára a vallásnál. 
Dzsamil szilárdan meg van győződve arról, hogy 
Isten mindenkit egyenlőnek teremtett, és minden 
ember tiszteletet érdemel.

Növekvő félelem
Gonilának azonban elege lett az örökös ellensé-
geskedésből, és nemcsak fölmondott a munkahe-
lyén, de nyilvánosságra is hozta az okokat: 
„Az emberek tudják meg, milyen nehéz a különbö-
ző felekezethez tartozó házaspároknak. Számukra 
nem létezik tolerancia, az elfogadásról már nem is 
beszélve.” Az asszonyt rendszeresen életveszé-
lyes fenyegetések érik. Férje biztonsági okokból 
ideiglenesen nem hagyhatja el a házukat. 
„Reméljük, hogy a vihar nemsokára elvonul – 
mondja Gonila. – Ugyanakkor attól tartunk, hogy a 
fenyegetések növekedni fognak.” 

A házaspár a pakisztáni államhoz fordult, hogy 
védje meg őket és a hozzájuk hasonló családokat.
Gonilát és Dzsamilt elárasztják a média-megkere-
sések, főleg Indiából, ahol sokan ősellenségnek 
tartják a pakisztániakat. „Nem adok nekik semmi-
lyen információt, mert tudom, hogy csak a saját 
céljaikra akarják kihasználni a történetünket” – 
meséli a fiatalasszony. Ugyanakkor üdvözli azt a 

tényt, hogy a CSI 
közreadja a törté-
netüket. 
Nagyon várja a 
megígért szolidari-
tási lapokat: 
„Most épp nagy 
szükségünk van 
az ilyen jellegű 
ösztönzésre!”

Küldj bátorító üzenetet Gonilának!

Pakisztán: Segíts megvédeni a szenvedő és kiszol-
gáltatott keresztény nőket és családokat!

• 15.000.-Ft – Egy menhelyen élő keresztény család 
költségeire.

• 25.000.-Ft – A vallási erőszak áldozatainak ügyvédi 
költségeire.

• 40.000.-Ft – Megerőszakolt nők rehabilitációs 
költségeire.

A keresztény 
Gonila és a 
muszlim 
Hassznain 2015 
januárjában há-
zasodott össze. 
Az asszonyt 
folyamatosan 
kritizálják, mert 
nem tért át az 
iszlámra. | zvg

A házasság-
kötésük után 
kezdődött 
ellenségeskedés 
elviselhetetlenné 
vált számukra 
a fiuk születése 
után. | zvg

Gonila fiával, 
Ábrahámmal. 
A pakisztáni 
hatóságok 
ellenére Gonila 
és muszlim férje, 
keresztényként 
regisztrálta gyer-
meküket. 
| zvg  
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Kedves Támogatónk!
Aleppó Szíria második legnagyobb városa, amelyet több mint négy éven át ostromoltak a kormánycsapatok és az Iszlám Állam (IS) dzsihá-
distái. A háború beborította az egész környéket. Mindenütt menekülőket lehetett látni, akik céltalanul ténferegtek az utcákon, parkokban, vagy 
iskolákban húzták meg magukat. A CSI összefogott a Georges Sabé testvér vezette Kék Maristák Szövetségével, hogy közösen enyhítsük 
a szenvedést, és elvessük a remény magvait. Aleppóban a helyzet jelenleg stabil. Az alapvető szolgáltatások elérhetők: víz heti öt napon át, 
villany napi 18 órán át van. Az egyetem és az iskolák normálisan működnek. A gazdasági válság rendkívül súlyos, jelentős a munkanélküliség, 
szédítő az infláció, mindenhol terjed a nyomor.
Amikor Törökország a 2019. október 9-én indított, „Béke Forrása Hadművelet” során elfoglalta Északkelet-Szíriát, a térség stratégiailag fontos 
városait légicsapások érték. Ez újabb hatalmas elvándorlási hullámot okozott a szíriai kurdok, keresztények és muzulmánok körében. Azóta a 
helyzet „befagyott”. A törökök ellenőriznek egy 35 km mély biztonsági zónát szír földön. Ez kísértetiesen egybeesik az első világháború idején 
végrehajtott örmény népirtás helyszínével. A Lale, Tefridje, Dipsi, Del-El és Ras al-Ain szabadtéri lágereket kifejezetten azok számára hozták 
létre, akiknek csupán napjaik voltak hátra. A harcok szabdalta Ras al-Ain határváros 1916-ban a Törökország keleti és középső részén indított 
örmény halálmenetek túlélőinek végállomása, „haláltábora” lett. 
A Rodzsava kurd hírügynökség szerint a dzsihádisták 30 támadást hajtottak végre november első tíz napjában a régióban. Aktivitásuk 300%-
kal nőtt a török invázió előtthöz képest. Az Iszlám Állam milicistái 2019. november 11-én Deir ez-Zórban édesapjával együtt meggyilkolták a 
háromgyermekes Hovszep Bidojan 46 éves örmény katolikus papot. Butrosz Marajati örmény katolikus érsek kijelentette: „Ők a mi vértanúink. 
A történtek azt bizonyítják, hogy a háború még nem ért véget, ahogy reméltük.” Bidojan atya vezette a nemzetközi projekteket a háború által 
elpusztított Deir ez-Zór templomának és házainak újjáépítésére. Kéthetente utazott a városba, hogy ellenőrizze a munkát. Autóját gyilkosai köny-
nyedén fölismerhették a rajta lévő „Örmény Egyház” feliratról. Ugyanaznap két autóbomba robbant Kamisli káld katolikus temploma közelében. 
A CSI büszke arra a kiváltságra, hogy az iszonyatos háború közepette kimutathatjuk szolidaritásunkat a létükben fenyegetett keresztényekkel. 
Ez a megtiszteltetés alázatossá tesz. Az Úr lelke megszabadít az erőszaktól. Együttműködünk mindazokkal, akik békében és méltóságban 
szeretnének élni egy vallásilag sokszínű Közel-Keleten. Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért, 
 

Ez a megtiszteltetés alázatossá tesz. Az Úr lelke megszabadít az erőszaktól. Együttműködünk mindazokkal, akik békében és méltóságban 

1 | 2 | 3 Kamerun
A 2019. augusztus 15-én fegyveres férfiak által Kumboban elrabolt két 
papot elengedték. A helyi keresztények imatalálkozókat szerveztek 
szabadon bocsátásukért. A biztonsági erőkkel harcoló szeparatisták 
gyakran elhurcolják a lelkészeket. A zavargások során eddig kétezren 
haltak meg, és 400 ezren elhagyták a szülőföldjüket.

4 | 5 Szíria
Georges Abu-Hazen OFM, Aleppó latin rítusú apostoli helynöke azzal 
vádolja az Európai Uniót, hogy semmit sem tesz a szíriai polgárháború 
befejezéséért. „Nagy csalódással kell látnom, hogy az EU a nemzetközi 
szankciók tekintetében csatlakozott a nagyhatalmakhoz. A korlátozások 
elsősorban azokat az embereket sújtják, akik amúgy sem tudják, megé-
rik-e még a holnapot.” A Libanonban született 72 éves ferences püspök 
korábban is tett már hasonló nyilatkozatot: „A Szíriában zajló háború 
legújabb fejleményei azt mutatják, nincs meg a szándék arra, hogy 
békén hagyják ezt az országot. Éppen ellenkezőleg, a nagyhatalmak 
csupán ürügyeket keresnek azért, hogy még keményebben beavatkoz-
zanak és harcoljanak Szíriában.”

6 | 7 | 8 Indonézia 
Ustadz Abdul Somad a több mint 267 millió lakosú ázsiai ország 
legnépszerűbb imámja, és az 1926-ban alapított Nahdlatul Ulama 
nevű „mérsékelt” szunnita iszlám tömegszervezet tekintélyes tagja. A 
muszlim prédikátor nemrég egy internetvideóban azt nyilatkozta, hogy 

a „keresztények keresztjében gonosz lelkek lakoznak”. A felháborodott 
keresztények természetesen följelentették a 42 éves iszlám papot. 
Az Indonéz Iszlámtudósok Tanácsa (MUI) 2019. augusztus végén 
fölmentette Ustadz Abdul Somadot a „kereszténység meggyalázásá-
nak” vádja alól. A vallástudósok indoklásukban nemcsak szinte szóról 
szóra megismételték, amit Somad a saját védelmében mondott, hanem 
kifejezetten fölszólították kritikusait bírálatuk visszavonására. Indonézia 
a világ negyedik legnépesebb országa, egyben a legnépesebb muszlim 
többségű állam. A keresztények száma körülbelül 32,3 millió (12%).

9 | 10 Indonézia
Egy keresztény szobafestő – aki korábban a családjával Karet faluban 
telepedett le – 2019. júliusban elmondta, hogy tovább kell menekülniük, 
mert a falu muszlim lakosai kijelentették, hogy nem tűrnek meg keresz-
tényt a településen. 
2019. augusztusban Közép-Jáván a sírokról letörték, meggyalázták, 
majd fölgyújtották a kereszteket. Jáván egy falu lakosai már 2018 de-
cemberében lefűrészeltek egy sírkeresztet, és azt mondták az özvegy- 
asszonynak, hogy a temetőben kizárólag muszlimok nyugodhatnak. 
Mióta Ustadz Abdul Somad ismert szunnita imám nemrég nyilvánosan 
kijelentette, hogy a „keresztények keresztjében gonosz lelkek lakoz-
nak”, egyre többször támadják meg a keresztényeket, és pusztítják el a 
kereszteket az Indonéz Elnöki Köztársaságban.

11 | 12 | 13 Szíria
Az ország összes pátriárkája elítélte az Európai Unió Szíria elleni 
gazdasági szankcióit. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár 
2019. szeptember 25-én az ENSZ nagygyűlésén követelte a büntető-
intézkedések eltörlését, mivel azok „főleg a civil lakosság szenvedését 
okozzák”.

14 | 15 | 16 Niger
Luigi Maccalli atya, a Society of African Missions (SMA) tagja több 
mint egy éve nyomtalanul eltűnt. 2019. szeptember 17-e éjjelén kopog-
tattak az SMA bomoangai missziós központjának ajtaján. Az olasz pap 
– abban a hitben, hogy egy falubeli jöhetett gyógyszerért – ajtót nyitott, 
mire elrabolták. Niamey püspöke bízik benne, hogy Maccalli atya még 
életben van, és kéri, hogy imádkozzanak kiszabadulásáért.

17 | 18 | 19 Omán
Több mint ezer hívő vett részt a szultánságban nemrég fölépített új 
katolikus katedrális fölszentelésén 2019. szeptember 7-8-án. A templom 
több mint 600 fő befogadására alkalmas. Az Arab-félsziget délkeleti 
peremén elterülő, nagyjából 4,7 millió lakosú Ománi Szultánságban élő 
mintegy 60 ezer keleti katolikus nagy vallási toleranciát élvez. 

20 | 21 | 22 Libanon
2019. október 17-e óta folyamatosan tüntetnek a súlyosan eladósodott 
országban. Bechara Butrosz Rai antióchiai maronita pátriárka attól 
tart, hogy az elszegényedett rétegek elégedetlensége polgárháborúba 

torkollik, és követeli, hogy a vezető politikusok gondoskodjanak róluk. 
Egyidejűleg minden hívőt arra kér, hogy imádkozzanak a békéért.

23 | 24 Chile
A szociális válság következtében rendszeresen megtámadják a temp-
lomokat. 2019 novemberében Valdiviában megszentségtelenítették a 
Szent Ferenc templomot. A püspöki helynök kifejezte megdöbbenését: 
„Fájdalommal tölt el minket, hogy betörtek a templomunkba, meggya-
lázták az Oltáriszentséget, a szentképeket, és összetörték a berende-
zési tárgyakat, amivel minden valdiviai lakosnak is kárt okoztak.”

25 | 26 | 27 Kína
A kínai holdújév idén 2020. január 25-re esett. Az országban kommunis-
ta diktatúra van, ahol súlyosan elnyomják a vallásokat. Az ujgur muszli-
mokat és a tibeti buddhistákat üldözik. A keresztényeket is megfosztják 
a vallásszabadságtól.

28 | 29 Szaúd-Arábia
Ueli Maurer svájci szövetségi elnök 2019. október végén újra találko-
zott a sivatagi királyságot vezető Mohamed bin Szalmán koronaher-
ceggel. A CSI az alkalomból követelte, hogy a szövetségi elnök hozzon 
nyilvánosságra egy jelentést arról, hogy Szaúd-Arábia vallásüldözést 
folytat, és szélsőséges iszlámista ideológiája globális szinten destabili-
zálja az egész világot. 

Az Úr az én kő-
szálam, váram és 
megmentőm, Is-
tenem, kősziklám, 
nála keresek ol-
talmat. Pajzsom, 
hatalmas szaba-
dítóm és fellegvá-
ram, menedékem 
és szabadítóm, 
megszabadítasz 
az erőszaktól. 
2Sám 22,2-3

Ramiel Bet-Tamraz (35 éves) 2020. január 7-től az 
iráni főváros, Teherán hírhedt Evin börtönének fog-
lya. Őt és négy másik keresztényt 2016. augusz-
tus 26-án egy pikniken tartóztatták le Teherántól 
északra. Közülük kettő – Amin Afshar Naderi és 
Hadi Asgari – később tíz illetve tizenöt év börtön-
büntetést kapott. Jelenleg óvadék ellenében sza-
badlábon vannak. Amir-Szaman Dashtit azonban 
– Ramielhez hasonlóan – négy hónapra ítélték.

„Súlyos igazságtalanság”
Mivel Ramiel egy hónapot töltött előzetesben, még 
mindig három hónapot kell ülnie. De még ha ez 
az idő beláthatónak is tűnik más iráni kereszté-
nyek büntetéséhez viszonyítva, nővére Dabrina 

Schwan nagyon aggódik. „Azoknak, akik semmi-
lyen bűncselekményt sem követtek el, akár egyet-
len börtönben töltött nap is súlyos igazságtalanság. 
Az előttünk álló három hónap nagyon hosszú idő 
lesz a testvéremnek és nekünk. Az egész családo-
mat nagyon megviseli ez az igazságtalanság.”
Dabrina Schwan, aki nyíltan beszél a családjáról és 
közvetlen kapcsolatban áll a CSI-Svájc Alapítvány-
nyal, elmondta, hogy testvére, Ramiel a nehéz idők 
ellenére hű maradt hitéhez. A nehéz idők különösen 
a feleségét, Ninebrát fogják súlyos próbatétel elé 
állítani. „Nagyon nehéz három hónapig tehetetlenül 
elviselni, hogy a férje ártatlanul van börtönben.”
Ramiel szüleit, Victor Bet-Tamraz lelkészt és 
Shamiram Isavit 2017-ben és 2018-ban tíz illetve 
öt év börtönre ítélték tiltott hittérítés, és „államelle-
nes bűncselekmény” feltételezett vádjával. Jelen-
leg – óvadék ellenében – mindketten szabadlábon 
vannak. Ügyükben a következő bírósági tárgyalást 
2020. február 24-re tervezik.

Irán: Ramiel Bet-Tamraz 3 hónap börtönt kapott
Az iráni keresztény Ramiel Bet-Tamraz három hónap börtönt kapott és 2020 áprilisában szabadulhat. 
Svájcban élő nővére, Dabrina Schwan nagyon aggódik a testvéréért. Közben szüleik, Victor Bet-Tam-
raz lelkész és Shamiram Isavi is több éves börtönbüntetésüket töltik.

Ramiel 
Bet-Tamraznak 
három hónapra 
börtönbe kellett 
vonulnia. 
| mec

Schwan

Az előttünk álló három hónap nagyon hosszú idő 

ellenére hű maradt hitéhez. A nehéz idők különösen 
a feleségét, 
állítani. „Nagyon nehéz három hónapig tehetetlenül 
elviselni, hogy a férje ártatlanul van börtönben.”

Shamiram Isavit
öt év börtönre ítélték tiltott hittérítés, és „államelle

vannak. Ügyükben a következő bírósági tárgyalást 
2020. február 24-re tervezik.

A Bet-Tamraz 
család: 
Ramiel szülei-
vel, édesapjával 
Victor lelkésszel 
és édesanyjá-
val Shamiram 
Isavival. 
Nővére, Dabrina 
Schwan (jobbra) 
jelenleg 
Svájcban él. 
| zvg

Family Hassnain
House No. 12.
Street No. 6-B
Kot Khawaja Saeed
Gujjar Pura Road
Lahore
Pakistan

Dear Gonila, dear Hassnain, dear Abraham,
We are praying for you!
May God bless you.

Kedves Gonila, Hassznain és Ábrahám,
Imádkozunk értetek!
Isten áldjon.

Hely, keltezés                                         Aláírás

Szövege legyen minél rövidebb. 
Ha személyesebbé kívánja tenni, 
a címzettek még jobban örülnek majd neki. 
Csak néhány ötlet:
  • Rajzoljon rá valamit.
  • Ragasszon rá egy szép bélyeget / 
    matricát.
  • Válasszon egy bibliai idézetet angolul: 
     www.bibleserver.com

Bátorító lap


