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Törökország: Az Hagia Sophia borús jövője
Az isztambuli ortodox katedrális mecsetté alakítása – amely egyáltalán nem példanélküli az ország-
ban – nemzetközi fölzúdulást váltott ki. Az Egyházak Világtanácsa fölszólítja Erdoğan elnököt az 
elhamarkodott döntés „átgondolására és felülvizsgálatára”. 

Törökország: 

Hagia Sophia

082020
augusztus

Erre a napra esett a lausanne-i szerződés aláírá-
sának évfordulója, amely megalapozta az atatürki 
modern Törökországot. Ez a tény régóta szálka 
Erdoğan szemében. 
A keresztény mozaikok és díszek többségét az 
oszmán századok során már levakolták vagy hely-
rehozhatatlanul megsemmisítették. Erdoğan ezt a 
vakolatot „védőlakknak” nevezi, amivel nyilvánva-
lóan az a célja, hogy a bizánci korszak még meg-
maradt egyedülálló freskóritkaságai, Pantokrátor és 
más szent alakok (köztük a magyar Piroska csá-
szárné) képi ábrázolásai végleg eltűnjenek.
A képábrázolás tilos az iszlámban. Restaurátorok 
2009-ben föltárták a főkupolán egy szinte tökéletes 
állapotban megmaradt másfél méteres szeráf (hat-
szárnyú angyal) képét, amelyet 160 évig vakolat 
borított.
Ertuğrul Günay akkori kulturális miniszter „tör-
ténelmi jelentőségű napról” beszélt, nemcsak az 
Hagia Sophia, hanem „a keresztény teológia, és az 
egész világ számára”.
Most viszont Dr. Ebubekir Sofuoğlu akadémikus, 
a Márvány-tenger menti Sakarya University (SAU) 
történészprofesszora fölszólított a mozaikok és 

Nicea (Iznik) Hagia Sophia templomát, ahol a 
keresztény egyháztörténelem fontos fejezetét írták, 
2011-ben mecsetté alakították át. Itt volt a 325-ös 
zsinat színhelye. A 6-14. század közötti keresztény 
templomot, majd 1330-1920 között mecsetet a 
Török Köztársaság kulturális emlékműnek minősí-

tette, ahol nem tarthattak istentiszteletet. 
Azóta egy szőnyegekkel borított, sárgaréz korláttal 
körbezárt emelvény szinte az egész templomhajót 
betölti. A fülkéket aranykeretes Korán szúrák díszí-
tik. A restaurátorok úgy vélték, hogy a modern biz-
tonsági üveg illik a kapukhoz és az ablakokhoz. A 
belső térben a látogatók számára jól láthatóan tele-
pített hangszórók, biztosítékdobozok, villanydrótok 
pókhálója és cipőállványok már a korábbi bizánci 
bazilika nélkülözhetetlen fölszerelését alkotják.
Ugyanez lett a sorsa a 2013-14-ben a görög határ 
menti Ainos (Enez) Hagia Sophia templom romjai-
ból mecsetté átépített műemléknek is.
A Fekete-tenger menti Trapezunt (Trabzon) város 
Hagia Sophia temploma a következő a sorban. 
Ezt 2013-ban alakították át mecsetté. A bizánci 
freskókat álmennyezet és ernyőrendszer rejti el az 
imádkozók szeme elől. Az „Hagia Sophia múltját 
egyszerűen elpusztították a pandémia alatt” – 
mondta Ahmet Kaya, a Republikánus Néppárt 
(CHP), Trabzon legnagyobb ellenzéki pártjának 
képviselője.
A török hatóságok egyik esetben sem őrizték meg 
a fölbecsülhetetlen értékű korabeli freskókat és 

Az 1934-ben „mindenki számára” múzeumként 
megnyílt Hagia Sophia – miután majdnem 500 
évig oszmán császári mecsetként szolgált – 85 
éven át a modern Törökország legismertebb szim-
bóluma volt.
Ennek most vége: a keleti kereszténység lelkületét 
őrző csodálatos bizánci stílusú bazilikában eddig út-
mutatóul szolgált ismertető táblákat lecserélték, és a 
köré épített négy minaretet hangszórókkal látták el. 
Első nyilatkozatában a nacionalista Igazság és 
Fejlődés Pártja (AKP) kormány még megerősítette, 
hogy egyetlen keresztény jelképet sem távolítanak 
el. A Diyanet, az emlékműért felelős vallási hatóság 
is azt állította, hogy a képek jelenléte nem zavarja 
az imát, de „megfelelő módon” el kell takarni őket. 
Mehmet Nuri Ersoy kulturális miniszter valamilyen 
rejtélyes „meglepetésről” beszélt, ami mindenki 
számára nyilvánvalóvá válik július 24-én, az első 
hivatalos pénteki imán. Bár lehet némi fogalmunk 
arról, mire gondolhatott.

Hagia Sophia 
(Isztambul): A 
főkupola 2009-
ben föltárt, 
szinte tökéletes 
állapotban meg-
maradt szeráf 
(hatszárnyú 
angyal) mozaik-
ja. 1849-től 160 
éven át vakolat 
borította. Erede-
tileg hat szeráf 
volt a bazilika 
boltozatán.

Dr. Abdullah Hamdouk
Prime Minister

Dear Prime Minister Hamdouk
We welcome the steps taken by the interim government of the Republic of the Sudan to 
promote human rights and religious freedom.
Nevertheless, religious minorities continue to experience discrimination and harassment. 
Confiscated church properties have yet to be returned.
We call on the government to guarantee all faith groups in Sudan respect for Article 18 of the 
Universal Declaration of Human Rights, including the right to change religion. We therefore 
specifically call for the decriminalization of apostasy and the abolition of Article 126 of the 
penal code.
Yours sincerely,

Üdvözöljük a Szudáni Köztársaság átmeneti kormányának az emberi jogok és a vallásszabadság előmozdítása 
érdekében tett lépéseit. Ennek ellenére a vallási kisebbségeket továbbra is hátrányos megkülönböztetés és zak-
latás éri. Az elkobzott egyházi vagyont sem adták vissza. Felszólítjuk a kormányt, biztosítsa valamennyi szudáni 
vallási közösségnek az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 18. cikkében foglaltakat, beleértve a vallás 
megváltoztatásának jogát. Különösen kérjük a „hitehagyás” miatti büntetlenséget és a büntető törvénykönyv 126. 
cikk törlését.

Hely, keltezés                                          Aláírás

ikonok „leverésére”. Az iszlámban ismert gyakori 
képrombolás a mozaikok – jobb esetben – leme-
szelését, rosszabb esetben leverését jelenti. Erre 
Törökországban máshol is vannak példák.

Templomból mecset – a valláspolitika 
eszköze
Törökországban – az isztambulival együtt, amely 
a legnagyobb és leghíresebb – eddig összesen 
kilenc Hagia Sophia templom létezett. 

csodálatos falfestményeket.
Az sem igaz, hogy az isztambuli katedrális „vallási 
funkciója ellenére mindenki előtt nyitva áll majd” 
– hiszen nők és nemhívők Trabzonban sem csodál-
hatják meg az Hagia Sophiát a maga teljességé-
ben.

Tulajdonoscsere rendelettel
Erdoğan még július 17-én, pénteken átadta az 
addig a török Kulturális Minisztériumhoz tartozó 
Hagia Sophia felügyeleti jogát az állami Vallásügyi 
Hatóságnak (Diyanet). Ali Erbaş nagyimám, a 
Diyanet elnöke lelkesen jelentette ki: A „86 év 
nélkülözés” végre véget ért. Az iszlám teológus azt 
is sietve bejelentette, hogy a szimbolikus épületet 
nem kizárólag imádkozásra használják majd. Hatal-
mas közösségi rendezvények, medresze, egyházi 
egyetem, és iszlám teológiai szeminárium, valamint 
tanfolyamok szervezéséről álmodik.
Törökországban több mint 80 ezer mecset van. 
Az Hagia Sophia átalakítását tehát nem a kevés 
imahely, hanem sokkal inkább valláspolitikai okok 
magyarázzák.  

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

A török hódítók 
által érintetlenül 
hagyott mozaik 
az Istenszülőt 
ábrázolja a 
kisded Jézussal. 
Jobbján Kons-
tantin császár 
a város makett-
jével, balján a 
templomépítő I. 
Justinianus csá-
szár az Hagia 
Sophia makett-
jével.
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Kedves Támogatónk!
Recep Tayyip Erdoğan elnök beváltotta kampányígéretét, és a török Államtanács állásfoglalása nyomán 2020. július 10-én azonnali hatállyal mecsetté 
nyilvánította az 1934-től múzeumként működött isztambuli Hagia Sophia (Isteni Bölcsesség) volt keleti keresztény székesegyházat, amelynek magyar 
vonatkozása is van.
A bazilika emeleti galériáján található egyik, mostanáig megőrzött és arannyal gazdagon díszített mozaik Eiréné császárnét ábrázolja férje, II. Kom-
nénosz János bizánci császár és fiuk, Alexiosz trónörökös oldalán, amint adományt nyújtanak át a Szűz Mária ölében ülő kis Jézusnak. A görögkato-
likus és az ortodox egyház által szentté avatott, de a római katolikus egyházban éppúgy tisztelt Árpád-házi Piroskát – Szent László magyar király és 
Rheinfeldi Adelheid hercegnő elsőszülött lányát – 1105-ben eljegyezték a bizánci trónörökössel, ezért át kellett térnie az ortodox hitre, amelyben az 
Eiréné (Irén) nevet kapta. 
A császárné a leírások szerint példamutatóan hűséges, férjét támogató hitves, az államügyekben is 
jártas okos asszony volt, aki gazdagságát bőkezűen használta föl: a császárral közösen megalapította 
a konstantinápolyi Pantokrátor-kolostoregyüttest, a korabeli Európa legnagyobb (és valószínűleg 
egyetlen) szociális intézményét. A három templomot, két szerzetesi kolostort, idősotthont, 50 ágyas 
kórházat, rokkantmenhelyet és árvaházat magába foglaló épületegyüttes a középkori Európa kórház-
építéseinek mintája lett.
Emellett gondját viselte a szegényeknek és nélkülözőknek: „az alattvalóknak a császári udvarhoz inté-
zett ügyeiben jó közvetítő volt, a nélkülözőket fölkarolta, nekik mindenben kezét nyújtotta, szíves volt az alamizsnálkodásban, az özvegyek és árvák 
támogatásában, a szerzetesek szállásaira való kiadásokban és adományokban.” Alamizsnát juttatott a templomoknak és a kolostoroknak is. 
Az Hagia Sophia mozaikja is adakozás közben ábrázolja a császári családot. 
Mindig nagy figyelmet fordított hazájára, így – fölvett nevéhez méltón Eiréné (Béke) – többször közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom 
között. 
Eiréné később elnyerte a „Bizánci Birodalom legnagyobb, legszentebb és legtiszteltebb császárnéja” elnevezést.
Az Árpád-házból származó „béketeremtő” bizánci császárné 1134-ben halt meg. Zöld márványból készült szarkofágja egészen a legutóbbi időkig az 
Hagia Sophia katedrális előcsarnokában állt. Hogy ezután mit történik vele és a többi, eddig még megőrzött csodálatos freskóval és egyéb keresztény 
jelképpel, az jelenleg megjósolhatatlan. Csak bízhatunk benne, hogy a józanság és a türelem fölülírja az elhamarkodott és helyrehozhatatlan kárt 
okozó döntéseket.
Isten áldja és őrizze meg Önöket egészségben! Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért, 

1 | 2 | 3 Törökország / Hagia Sophia
2020. augusztus 3-án, alig néhány nappal az Hagia Sophia mecsetté nyil-
vánítása után afgán szélsőségesek nyilvánosan fölmutatták a „Nincs más 
Isten, csak Allah, és Mohamed az ő prófétája” föliratos tálib lobogót a volt 
katedrálisban.  A közösségi médiában keringő videón jobb mutatóujjukat fe-
nyegetőn fölemelő, tradicionális afgán öltözéket viselő férfiak láthatók, akik 
„Allah akbar!” kiáltással széttárják a tálib zászlót. A föltartott jobb mutatóujj 
a harcos iszlám egyezményes jele. 
Isztambul (történelmi nevén Konstantinápoly) keresztény katedrálisának 
mecsetté nyilvánítását egy NATO tagállam által, amely ráadásul az Európai 
Unióba igyekszik, nem szabad lebecsülnünk. Hatalmas szimbolikus 
jelentőséggel bír ez az iszlám világban, és egyértelmű biztatás a Muszlim 
Testvériség, az Iszlám Állam, az al-Kaida iszlámistái és a nemzetközi 
terroristák szemében. 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=0YhNj-ivuVY 

4 | 5 Srí Lanka / Pakisztán
A keresztényeket számos helyen kizárják a covid vírus okozta gazdasági 
károk enyhítésére küldött élelmiszersegélyekből. Ezért a helyi hatóságokat 
terheli a felelősség: 2020. április 5-én Kasur körzetben (Pandzsáb tarto-
mány) több mint 100 keresztény családtól tagadták meg a segélyeket.

6 | 7 | 8 Egyiptom 
A kairói kormány szerint 2020. április 2-án újabb 74 templomot regisztrál-
tak. A templomépítésről szóló 2016/80 számú törvény kötelezővé teszi a 
bejegyzést. A rendelkezés sérti a vallásszabadságot és az egyenlő elbírálás 
elvét. A templom méretét például a 2. paragrafus értelmében a régióban élő 
keresztények számához és szükségleteihez kell igazítani. A gumiszabály 
lehetőséget nyújt a hatósági visszaélésre.

9 | 10 Törökország 
Recep Tayyip Erdoğan 2020. május 11-i beszédében azt állította, 
hogy egy „örmény és egy görög érdekcsoport” az ország vesztét akarja. 
Az elnök már május 10-én – egy a koronavírus elleni intézkedésekkel kap-
csolatos találkozón – is kijelentette, hogy szembe kell szállni a törökországi 
terroristákkal. Ezzel az 1915-ös népirtás görög, örmény és szír keresztény 
származású túlélőire utalt.

11 | 12 | 13 Irak 
A moszuli szír katolikus érsekség 48 egyágyas szobát bocsátott a karantén-
ba zárt személyek rendelkezésére. Az ott elhelyezett pandémia betegek és 
megfigyeltek élelmiszerellátásáról a szír katolikus pátriárkátus gondoskodik.

14 | 15 | 16 Szíria
Az Iszlám Állam (IS) terroristái évek óta egy 50 méter mély észak-szí-
riai szurdokban gyűjtötték az ártatlan áldozatok tetemeit. A környék a 
hegyszorossal együtt ma is a Törökország támogatását élvező iszlámisták 
kezén van.

17 | 18 | 19 Ukrajna
A koronakrízis drámai hatással van a béranyáktól született csecsemőkre, 
mert az örökbe fogadni kívánók az utazási korlátozások miatt nem vehetik 
át őket. Becslések szerint Ukrajnában jelenleg mintegy 500 újszülött várja, 
hogy valaki végre hazavigye őket.

20 | 21 | 22 Pakisztán
Gonila Hassznaint és férjét szidalmazták és életveszélyesen 
megfenyegették, csak mert nyilvánosan követelték a vallásszabadságot 
Pakisztánban, és visszautasították a gyalázkodást. Gonila keresztény, férje 
muszlim hívő, fiukat Abrahamet kereszténynek jegyezték be. Ez sok 
pakisztáni szemében botrány. Mindkét szülő elvesztette az állását. Gonila 
Angliába menekült a fiával, ahol most férjétől és szeretetteitől 
távol, magányosan kell élniük.

23 | 24 Libanon
2020. augusztus 4-én nem sokkal este 6 óra előtt hatalmas 
robbanás rázta meg a bejrúti kikötőt. A halottak száma megha-
ladja a százötvenet, sokan a tengerbe veszhettek, és legalább 
ötezren megsebesültek. 250 ezren váltak hajléktalanná. 
A mintegy 7 millió lakosú, súlyosan eladósodott országban 
folyamatosak a tüntetések. A munkanélküliség 35% fölé kúszott. Bechara 
Butrosz Rai antióchiai maronita pátriárka szerint félő, hogy az elége-
detlenség polgárháborúba torkollik, és követeli, hogy a vezető politikusok 
gondoskodjanak róluk. Egyidejűleg minden hívőt arra kér, hogy imádkozza-
nak a békéért.
A katasztrofális helyzet tovább élezi a síitákat, szunnitákat, maronita 
keresztényeket és drúzokat egymás ellen fordító politikai és gazdasági vál-
ságot. A Human Rights Watch 2019-es országjelentése szerint Libanonban 
több mint 1.5 millió szíriai, és körülbelül 220 ezer palesztin regisztrált mene-
kült van. És ezek csak a hivatalos – jócskán alábecsült – adatok. 

25 | 26 | 27 Dél-Szudán
Az ország 2011. július 9-én nyerte el függetlenségét. A fiatal állam előtt sok 
kihívás áll, köztük a gyakori határvillongások Szudánnal, és az évente visz-

szatérő éhínség. 2020-ban is félő, hogy a dél-szudáni-szudáni határmenti 
összecsapások a dinka (délen) és az arab nomád misseriya törzs (észa-
kon) között ismét éhínséget okoznak. A köles és gabona északi importja 
beszűkült. A május végén kezdődött esős évszak miatt a kereskedelem 
szinte teljesen leállt.

28 | 29 Törökország
2020. május 8-án egy férfi föl akarta gyújtani az Isztambul Bakırköy 
negyedében álló Szűz Mária Születése templomot. A gyanúsított őrizetbe 
vételekor azt mondta, hogy szerinte az „örmények okozták a koronavírust 
– amely egy pestis”. A mai Törökország területén élt keresztényeket – az 
összlakosság mintegy 20%-át – 1915-ben kiirtották. Ma a törökországi 
keresztények aránya alig éri el a 0,2%-ot. Őket folyamatosan zaklatja és 
bűnbaknak állítja be az állam. A gyűlöletkeltést táplálja Erdoğan elnök 
autokratikus uralma.

30 | 31 Szudán
Az átmeneti kormány – amely Omár Basír évtizedekig tartó iszlámista 
diktatúrájának bukása után átvette a hatalmat – elindult a helyes irányba. 
2020. május 21-én megkezdték a béketárgyalásokat az SPLA-N (Sudan 
People’s Liberation Movement-North) lázadóival egy a vallásszabadságot 
biztosító bizottság fölállítására. Az SPLA-N ellenőrzi részben a Nuba-hegy-
séget és a Kék-Nílus tartomány déli részét, amelynek lakossága 20-25%-
ban keresztény. Az SPLA-N mindkét régióban nagymértékű autonómiát 
akar, és be akar tagolódni a reguláris szudáni hadseregbe. A szudáni 
hadseregnek most el kell fogadnia a többször bejelentett pozitív lépéseket, 
és biztosítania kell a vallásszabadságot.

Árpád-házi Piroska 
(Prisca), Magyar-
országi Szent Irén 
(Eiréné), a „Bizánci 
Birodalom legna-
gyobb, legszentebb 
és legtiszteltebb 
császárnéja” férjé-
vel a kis Jézust tartó 
Szűz Mária előtt.

Köszönjük, hogy támogatod a szudáni polgárhá-
ború keresztény áldozatait!

• 10.000.-Ft – Gyógyszerek a dzsihád áldozatainak.
• 15.000.-Ft – Keresztény gyerekek iskoláztatására.
• 30.000.-Ft – Nagy élelmiszercsomag egy család   
            részére.

Az Omár al-Basír – a Muszlim Testvériség tagja – ve-
zette brutális iszlámista diktatúra harminc évig nyomo-
rította meg Szudánt. A szudáni keresztények a félelem, 
társadalmi elnyomás és kivetettség légkörében éltek. 
Délen és a Nuba-hegységben a dzsihád és a rabszol-
gaság áldozataivá váltak.
Miután a nagyrészt keresztény Dél-Szudán 2011-ben 
önálló állammá vált, a Szudánban maradt keresztények 
helyzete tovább romlott: gyülekezeteiktől megtagadták 
új templomok építését, templomaikat elkobozták vagy 
lerombolták, és a hívőket önkényesen letartóztatták.
Az erőszakos tömegtiltakozások Omár al-Basír kato-
nai diktátor 2019. áprilisi bukásához vezettek. Néhány 
hónappal később fölesküdhetett az Egyesült Államok, 
Szaúd-Arábia és Egyiptom jelentős támogatását élvező 
átmeneti kormány. 
Az új kormánynak még le kell törnie a Muszlim Test-
vériség és az elégedetlen törzsek ellenállását. 2020. 
március 9-én ismeretlenek Kartúmban pokolgépes me-

Szudán: A kormány tartsa be a szép szavakat
Omár al-Basír diktátort több mint egy évvel ezelőtt megbuktatták. Az átmeneti kormány 
megtette az első lépéseket a keresztények elleni hátrányos megkülönböztetések megszün-
tetésére. A CSI fölszólítja a miniszterelnököt, adja vissza az egyházi vagyont és garantálja a 
teljes vallásszabadságot.

Szudáni Köztársaság Nagykövetsége
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Omár al-Basír 
tábornokot 
2019. áprilisban 
megbuktatta a 
hadsereg. Egy 
ketrecben áll 
a bíróság előtt 
(2019. augusztus 
31.). A diktátort – 
akit többek között 
népirtással vádol-
nak – bármikor ki-
adhatják a Hágai 
Nemzetközi 
Büntetőbíróság-
nak, amely 2009-
ben és 2010-ben 
elfogatóparancsot 
adott ki ellene. | 
Reuters

Az egyházak szkeptikusak
Az egyházakat régóta üldözik Szudánban – elnyomá-
suk már jóval a Basír-rezsim előtt elkezdődött –, ezért 
meglehetősen szkeptikusak abban, hogy a kormány 
mennyire veszi komolyan a vallásszabadságot.
Bár a Vallásügyi Minisztérium megígérte, hogy visz-
szaadja az elkobzott egyházi vagyont, eddig még 
nem sok történt. Egy kamionnyi keresztény irodalom 
2020 márciusában, nyolc évvel a lefoglalása után 
került vissza a Baptista Egyházhoz. Más egyházak 
pedig még mindig várják vagyonuk visszatérítését.
„Tettekre van szükségünk, nem ígéretekre” – mondta 
Yahya Abdelrahim Nalu lelkész, a szudáni Presbite-
riánus Evangélikus Egyház vezetője, a Morning Star 
News című keresztény lapnak 2020 márciusában.
A keresztények továbbra is a támadások és a 
rabszolgaság áldozatai
A keresztényekkel szemben most is tapasztalható 
iszlámista erőszak miatt néhányan megkérdőjele-

rényletet kíséreltek meg az új miniszterelnök, Abdalla 
Hamdok ellen. A kormányfő kíséretével együtt sértet-
len maradt.
Reménykeltő jelek
A kormányprogram szerint „a köz- és magánemberek 
szabadságának előmozdítása és az emberi jogok vé-
delme” kiemelten kezelendő. Célként említik a vallás-
szabadság előmozdítását is.
A 64 éves miniszterelnök vezette kormány máris lé-
péseket tett ebbe az irányba. Egyik első ilyen csele-
kedete a közrendről szóló szigorú iszlámista törvény 
hatályon kívül helyezése volt. Az ebben elrendelt öltöz-
ködési előírások a nők számára a megalázás, zaklatás 
és erőszak alapjául szolgáltak.
2020 márciusában a Vallási Ügyek Minisztériuma 
föloszlatta az egyházakat irányító állami egyházügyi 
bizottságokat. Ezek a testületek több templomot bezár-
tak vagy az elkobzott egyházi épületeket átadták az 
államnak. A bizottságok föloszlatása az első lépés az 
egyházi irányítás ismét keresztény kézbe adása felé.
A „Sudan Tribune” című lap szerint az átmeneti kor-
mány arra törekszik, hogy eltörölje az iszlámhitből való 
kitérésért (aposztázia) járó halálbüntetést, amelyet 
eddig a büntető törvénykönyv 126. cikke rögzített.

zik a kormány őszinte elkötelezettségét a vallási 
kisebbségek védelme iránt. Csak az elmúlt néhány 
hónapban négy gyanús iszlámista támadást jelentet-
tek az egyházak ellen a fővárosból, Kartúmból, és a 
Dél-Szudán határmenti régiójában lévő (fél Magyar-
ország területű) Kék Nílus szövetségi államból.
A rabszolgaság intézménye most is virágzik. Dél-szu-
dániak ezreit tartják fogva Észak-Szudán távoli 
részein. Sokan keresztény falvakból származnak. 
Velük sem az új kartúmi kormány, sem a nemzetközi 
szövetség nem törődik.
Bár az iszlámista diktátor, Omár al-Basír rács mögé 
került, semmi jele annak, hogy Szudánban a val-
lásszabadságot belátható időn belül mindenkinek 
garantálni fogják. 
Követeld az új szudáni kormánytól az egyetemes 
vallásszabadságot és az emberi jogokat!  

A második 
gyermekével 
terhes Meriam 
Ibrahimot 2014. 
májusban halálra 
ítélték állítólagos 
hitehagyás miatt. 
Férjével, Daniel 
Wanival a nem-
zetközi tiltakozás 
hatására Olaszor-
szágba utazhat-
tak. | DWI

Az Hagia Sophia 
mecsetté nyilvá-
nítása után afgán 
szélsőségesek 
nyilvánosan 
fölmutatják a tálib 
lobogót a volt 
katedrálisban.

Mert nem a 
félelem szelle-
mét adta nekünk 
Isten, hanem az 
erő, a szeretet és 
a józanság szelle-
mét. (2Tim 1,7)


