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Nigéria: Mailafia: „Kész vagyok a vértanúságra”
Dr. Obadiah Mailafiah nemzetközi hírű és Nigériában is jól ismert keresztény. A nigériai elhárítás 
zaklatja, mert a Middle Beltben élő keresztények legyilkolásáról szólt. Két bűnbánó terrorista Oba-
diah-nak egy észak-nigériai kormányzót azonosított a Boko Haram parancsnokaként.

Törökország:

Elhajított 
Corpus Christi 
az ikonikus 
bursai bazilika 
romjai közt.
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október

Muhammadu Buhári elnök kormánya gyakorlati-
lag megengedi a fulaniknak a szabad földfoglalást. 
„A fölfegyverzett nomád fulani pásztorok tomboló 
erőszaka és a mezőgazdasági területek tönkreté-
tele Middle Beltben akkora probléma lett, amelyet 
valahogy kezelnünk kell” – nyilatkozta már évekkel 
ezelőtt a benini egyház (Dél-Nigéria) Justitia et 
Pax Bizottsága. 
Mailafia szerint a Boko Haram iszlámistái már 
behatoltak Dél-Nigériába is, hogy ott újabb polgár-
háborút szítsanak.

„A Boko Haram és a banditák egy és ugyanaz.”
A volt bankvezér hozzátette: „Néhányunknak meg-
vannak a saját hírszerző hálózatai. Találkoztam pár 
banditával, sőt a főparancsnokukkal is, egy-kettővel, 

akik jó útra tértek. Nem egyszer, nem kétszer ültek 
le velünk. Elmondták, hogy az egyik észak-nigériai 
kormányzó a Boko Haram parancsnoka. A Boko Ha-
ram és a banditák egy és ugyanaz. Kifinomult háló-
zattal rendelkeznek. A lezárás során a repülőgépeik 
akadálytalanul föl-leszálltak, mintha nem is lett volna 
zár. Lőszert, fegyvert és pénzt szállítottak, amit az-
tán szétterítettek az ország különböző részein. Már 
Dél-Nigériában is bent vannak, a déli esőerdőkben. 
Mindenütt jelen vannak. Azt mondták nekünk, hogy 
amikor végeztek a vidékiek lemészárlásával, akkor 
jön a második szakasz. Akkor majd a városok kerül-
nek sorra, és házról-házra járva ölik meg a tekinté-
lyes, befolyásos és megbecsült embereket.”
Mailafia az SSS nyomozóinak beszámolt róla: 
fenyegetéseket kap, és veszélyben érzi az éle-
tét. „Jeleztem nekik, okom van azt hinni, hogy az 
életem veszélybe került. Nincs meggyőző bizonyí-
tékom rá, de fenyegetéseket, sőt telefonhívásokat 
kapok. Szeptember 10-én, csütörtökön láttam 
néhány furcsa figurát, akik követtek, majd egy ka-
pualjban álldogáltak, és megpróbáltak betörni. Én 
belül voltam, de átugrottam a kerítésen és elmene-
kültem, mert nem tudtam, kik ők.”

Dr. Obadiah Mailafia, a Nigériai Nemzeti Bank 
(Central Bank of Nigeria - CBN) volt alelnöke 
elmondta a nigériai Állambiztonsági Szolgálatnak 
(State Security Service - SSS): nincs bizonyítéka 
arra, hogy a nigériai kormány részt venne nigériai-
ak meggyilkolásában.
2020. augusztus 10-én két bűnbánó terrorista egy 
ma is hivatalban lévő észak-nigériai kormányzót 
nevezett meg neki a Boko Haram terrorszerve-
zet parancsnokaként. Mailafia ezt egy abudzsai 
rádióműsorban említette, amelyben a dél-kadunai 
válságról volt szó.
Middle Belt (Közép-öv) hatalmas sávja – amelyet 
nagyrészt eltérő kultúrájú etnikai kisebbségek 
laknak – szabályosan kettészeli Nigériát. A mu-
zulmán fulani pásztorok gyilkolják és kiszorítják 
a keresztényeket az övezetből. Az északról délre 
vándorló fegyveres fulanik óriási veszteségeket 
okoznak a helyi állattenyésztőknek és földműve-
seknek. A keresztények rettegnek, mert a muszlim 

Mr. Imran Khan
Prime Minister of Pakistan
Prime Minister’s Secretariat
Islamabad
Pakistan
 
Dear Mr Prime Minister,
We are very concerned that Pakistani textbooks are not impartial and often discriminate 
against minorities.
We urge you to ensure that all intolerance and hate speech against other cultures and religions 
is eliminated from Pakistani textbooks.
We also ask you to see to it that religion is only taught in the school subject religion and that 
non-Muslim students are instructed in their own religion, as guaranteed under Article 22 (1) of 
the Constitution of Pakistan.
It is our hope that Pakistani textbooks may promote a culture of peace and harmony.
Yours sincerely,

Nagyon aggaszt a pakisztáni tankönyvek részrehajlása, amelyek gyakran diszkriminálják a kisebbségeket. Kérjük, 
intézkedjen, hogy a más kultúrákkal és vallásokkal szembeni intolerancia és gyűlöletbeszéd eltűnjön a pakisztáni 
tankönyvekből. Kérjük, azt is biztosítsa, hogy a vallást csak vallási tantárgyként tanítsák az iskolákban, és hogy a 
nem muszlim diákokat saját hitükre oktassák, amint azt a pakisztáni alkotmány 22. cikkének (1) bekezdése garan-
tálja. Reméljük, a pakisztáni iskolai tankönyvek elősegítik a béke és a harmónia kultúráját.

Hely, keltezés                                          Aláírás

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

A koronavírus 
Nigériában is 
szedi áldozatait.
| CSI

Köszönjük, hogy támogatod a 
Boko Haram nigériai áldozatait!

• 15.000.-Ft – A Dél-Nigériába menekült családok élelmezésére.
• 20.000.-Ft – A keresztény menekültgyerekek iskoláztatására.
• 30.000.-Ft – Mikrohitel a vállalkozások újrakezdésére.

Dr. Obadiah Mailafia 
(63 éves) Kaduna szövet-
ségi államban (Middle Belt, 
Észak-Nigéria) született. Ta-
nulmányait Oxfordban végezte. 
2005-2007 között a Nigériai 
Nemzeti Bank alelnöki tisztét 
töltötte be. Fejlesztési szakem-
berként az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Cso-
portját (ACP - African, Caribbean and Pacific Group of Sta-
tes) vezette Brüsszelben 2010-2015 között. 2019-ben az 
African Democratic Congress Party jelöltjeként indult a nigé-
riai elnökválasztáson.
A keresztény Dr. Mailafia az életveszélyes fenyegetések mi-
att jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik

https://www.youtube.com/
watch?v=

jegKR30has
4&feature=

youtu.be

Mielőtt Mailafia belépett az SSS operatív irodájába, 
pár percig újságírók kérdezhették. Elmondta nekik, 
hogy már harmadszor hallgatják ki. „Hadd beszél-
jek világosan: a kihallgatásomnak nincs köze a 
politikához. Olyan polgárként beszélek, aki szereti 
ezt az országot és a több ezer elnémított embert. A 
muszlim fiatalok éppúgy engem tartanak a hangjuk-
nak, mint a keresztény fiatalok – válaszolta kérdés-
re Obadiah Mailafia. – A muszlim és keresztény 
papok is imádkoznak értem, mert hiszik, hogy én 
vagyok a szószólójuk. A mártírok, és az özvegyek 
hangja lettem. Imádkozzunk közösen a hazánkért, 
hogy a béke visszatérjen Nigériába. Köszönetet 
mondok az SSS-nek; ők nem fenyegettek, és nem 
zaklattak. Remélem, ez az utolsó kihallgatásom.”
A CSI kapcsolatban áll Obadiah Mailafiával és se-
gítséget nyújtunk neki. Kérjük, imádkozz érte!

A keresztény 
Dr. Obadiah 
Mailafia, a 
Nigériai Nemzeti 
Bank (Central 
Bank of Nige-
ria - CBN) volt 
alelnöke az 
életveszélyes 
fenyegetések 
miatt bujkálni 
kényszerül. | CSI

Egy férfi egy-
kedvűen ül 
leégett háza 
előtt Kaduna 
szövetségi állam 
déli részén. A 
fulani milicisták 
porig égették az 
egész települést. 
| © Kafanchan 
Katolikus Egy-
házmegye
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Kedves Támogatónk!
A koronavírus járvány második hulláma a legtöbbünk számára nemcsak komoly bajokat okoz, hanem veszélyes szövődmé-
nyekkel is jár. De a CSI projektpartnereire és az üldözött keresztényekre nézve ezek a következmények sokszorta súlyosabbak. 
A legtöbb helyen a koronavírus nemcsak betegségekkel jár, hanem kártyavárként összeomló gazdaságokat, mély nyomort és 
fokozódó vallási üldöztetést is hagy maga után.

Közben a nigériai Boko Haram féktelen harag vezette szélsőséges és egyre hatalmasabb terrorhadserege, a pakisztáni isko-
lákban terjesztett gyűlöletbeszéd és egy törökországi diktátornak a bizánci korból még fönnmaradt templomok mecsetté alakítá-
sában, sőt lerombolásában megnyilvánuló hatalmi tébolya mind-mind növeli a keresztényellenes feszültséget, és indulatokat a 
világban. 

A vétlen áldozatok pedig legtöbbször éppen azok, akik nemhogy semmilyen bűnt nem követtek el, hanem szilárd belső meggyő-
ződésükből, hitükből fakadóan minden erejükkel a megbékélést, a megbocsátást, a közös együttélést és a jólétet segítik elő a 
szülőföldjükön, felekezeti hovatartozástól függetlenül – mindenki javára. 

Segítenék, ha hagynák őket. Ehelyett elnémítják, gyűlölik, rágalmazzák, bántalmazzák, elűzik és idegen hatalmak kémeinek 
bélyegzik ezeket az embereket. Isten kegyelme szilárdítsa és oltalmazza meg mindannyiukat bátor hitvallásukért és elkötelezett-
ségükért.

A CSI a béketeremtés és vigasztalás óriási kihívásának csak az Ön nagylelkűségével tud megfelelni. Kedves Támogatóinkkal 
együtt szeretnénk teljesíteni hivatásunkat: hangot adni az üldözötteknek és közben az alapvető szükségletekkel is segíteni őket. 

Isten áldja és őrizze meg Önöket egészségben! Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért, 

1 | 2 | 3 USCIRF
Az USA Nemzetközi Vallásszabadság Bizottsága (USCIRF - United 
States Commission on International Religious Freedom) a washingtoni 
kormány független, pártok fölötti tanácsadó testülete. Az USCIRF 2020-
ban közzétett éves jelentése két kategóriába sorolja azokat az államokat, 
ahol leginkább megsértik a vallásszabadságot. „Különös aggodalomra 
okot adó országok” (legrosszabb csoport): Kína, Eritrea, India, Irán, 
Mianmar, Nigéria, Észak-Korea, Pakisztán, Oroszország, Szaúd-Arábia, 
Szíria, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Vietnam. „Speciális megfigyelést 
igényel” (a második legrosszabb csoport): Afganisztán, Algéria, Azerbaj-
dzsán, Bahrein, Egyiptom, Indonézia, Irak, Kazahsztán, Közép-Afrikai 
Köztársaság, Kuba, Malajzia, Nicaragua, Szudán, Törökország és 
Üzbegisztán.

4 | 5 Banglades
2019. decemberben körülbelül 20 – iszlámról kereszténységre tért – családot 
elűztek Hori Ram faluból (Rangpur Division, Észak-Banglades). Egyikük 
Satar sejk, aki az életveszélyes fenyegetések ellenére küzd azért, hogy 
nyilvánosan gyakorolhassa keresztény hitét. Saját földjén engedélyezte 
templom építését, amiért a falubeliek félholtra verték.

6 | 7 | 8 India
A CSI több projektországában kijárási tilalmat vezettek be a Covid-19 fertőzés 
miatt, ami éhínséget okozott. A CSI sürgősségi segélyt nyújt ezekben az 
országokban. Sabkat Ali lelkész jelentette: „Szó szerint megtapasztal-
tam, hogy Jézus él. Könnyek között könyörögtem hozzá segítségért. És ő a 
ti támogatásotok által válaszolt nekem.” Indiában százezrek várnak azonnali 
segélyre.

9 | 10 Egyiptom 
A kairói kormány szerint 2020. április 2-án 74 templomot regisztráltak. A 
2016/80. számú törvény értelmében minden templomot újra be kell jelen-
teni. Április elejéig 1568 templomot regisztráltak, és 5540 kérvény van 
függőben. A törvény akadályozza a vallásszabadságot és diszkriminál: 
mecsetek építését engedélyezi, de a templomépítéseknek számos feltételt 
szab (pl. a templom méretének a régióban élő keresztények számához 
kell igazodnia).

11 | 12 | 13 Pakisztán
A vallási kisebbségek a Covid-19 elleni intézkedések áldozatai Srí Lankán 
és Pakisztánban is. A hatóságok megtagadják az élelmiszercsomagokatt 
tőlük. 2020. április 5-én Kasur (Pandzsáb tartomány) falubizottsága több mint 
100 keresztény családot zárt ki az élelmiszersegélyből. A CSI főleg azokat 
támogatja, akik különben éhkoppon maradnának.

14 | 15 | 16 Pakisztán
Egy ismeretlen 2020. április 5-én Wadera Mir Muhammad Mehr faluban 
(Szindh tartomány) fölgyújtotta a hinduk kunyhóit. Mivel a felnőttek épp 
dolgoztak, a gyerekek egyedül voltak az egész településen. Három 
alvó kisgyerek élve elégett, három társuk súlyos sebesülésekkel túlélte. 
A falusiak szerint a tűz egy radikális muszlim műve volt. A CSI helyi 
partnerei ellátogattak a faluba, hogy élelmiszerrel segítsék a koronavírus 
áldozatait. A radikális muszlimok gyűlölik a hindukat, és indiai kémeknek 
tartják őket. India és Pakisztán 1947-es szétválása után a világ legna-
gyobb kitelepítése következett. Pakisztánban a hinduk aránya mindössze 
3%, többségük szegény napszámos.

17 | 18 | 19 Nyugat-Új-Guinea / Nyugat-Pápua
Indonézia 1969 óta megszállva tartja Pápuát, és etnikai-vallási kitelepítő 
politikát folytat. A városok keresztény többségű pápua lakói mára kisebb-
ségbe szorultak. Az elmúlt évtizedekben tízezreket gyilkoltak meg. A Pápuai 
Egyházak Tanácsa a pápuák elleni „rasszizmust és jogtalanságokat” jelölte 
meg a 2020. július elején kezdődött tisztogatás fő okaiként. A PET autonómiát 
követel a pápuáknak – az indonéz Aceh tartomány mintájára, amelynek saját 
zászlaja és pártja is van. Pápuában a hagyományos esthajnalcsillag lobogó és 
a helyi pártok is be vannak tiltva. Az indonéz kormánynak semleges közvetítők 
segítségével tárgyalásokat kéne kezdenie a United Liberation Movement for 
West Papua (ULMWP) képviselőivel. Nyugat-Új-Guinea (helyi nevén Pápua), 
Új-Guinea szigetének indonéz része. Mivel a szigetet is Pápuának nevezik, 
a régiót néha Nyugat-Pápua néven hívják. Lakossága: 1.200 ezer, ebből 
keresztény 62% (protestáns 54%, katolikus 8%).

20 | 21 | 22 Európai Unió
A Csáklyón (Szlovákia) született Ján Figeľ (60 éves) 2016-ban lett az EU 
vallásszabadságért felelős különmegbízottja. Fontos szerepet játszott többek 
között a pakisztáni Ászja Bibi, és a cseh Petr Jašek (Voice of the 
Martyrs) kiszabadulásában és megmenekülésében. Az EU Bizottság 2020. 
júniusban bejelentette, hogy visszavonja Figeľ mandátumát, de tekintettel a 
heves kritikákra, végül mégis meghosszabbították azt.

23 | 24 Szíria
Az országban több mint 9 éve háború tombol. A damaszkuszi kormány a kurd 
Kelet- és Észak-Szíriai Autonóm Kormánnyal együtt ismét a területek többsé-
gét uralja, míg Törökország és az iszlámisták a nemzetközi joggal szembe-
menve a kisebb részeken osztoznak. Az erőszak csökkent, de az USA 2020. 
júniusban növelte a szankciókat. Dr. Nabil Antak, a CSI helyi partnere 

elmondta: „A büntetőintézkedések akadályozzák a lakossági kereskedelmet, 
az árubehozatalt, a pénzforgalmat és az újjáépítést. Az EU cinikusan a hatal-
masok mellé áll és nem segít. Ez képmutatás. Ha befagyasztják a bank-
számláinkat, hogy tudnánk megvásárolni azokat az árukat, amiket kivonnak a 
szankciók alól?” Imádkozz a háború és a büntetőintézkedések befejezéséért.

25 | 26 | 27 Törökország
Az Hagia Sophia a 2020. július 24-i pénteki ima óta ismét mecset lett. A 6. 
századi világhírű bizánci katedrális 1985-től az UNESCO világörökség része. 
Konstantinápoly (ma Isztambul) 1453-as meghódításakor mecsetté alakítot-
ták, majd 1935-ben múzeum lett. Erdoğan elnök személyesen rendelte el 
a mecsetté alakítását. Döntését a kormányok, pátriárkák és Ferenc pápa 
is élesen kritizálták. Az átalakítás szimbolikus üzenete: a török keresztények 
még nagyobb elnyomásra számíthatnak.

28 | 29 Antiszemitizmus 
2020. szeptember 28. a megbékélés napja (Jom Kippur), a zsidók nagy ün-
nepe. Sok országban a származásuk miatt újra erőszakos cselekményeknek 
vannak kitéve. 2019-ben Jom Kippurkor egy szélsőjobboldali vérfürdőt akart 
rendezni a németországi Halle zsinagógájában. A tettes, akit többek között két 
ember meggyilkolásával vádolnak, 2020. szeptember végén állt bíróság elé.

30 | 31 Covid-19
A WHO szerint eddig világszerte több mint 16 millió embert fertőzött meg 
a koronavírus. Köztük a CSI munkatársait és projektpartnereit is. Hálásak 
vagyunk, hogy mindenki meggyógyult. A koronavírus korlátozások sokakat 
sújtanak. Nekik továbbra is szükségük van a segítségünkre.

A Törökország északnyugati részén fekvő Bursa 
(görögül: Prusa, Προύσσα) Hagia Sophia néven is 
ismert görög ortodox Szent György templomát om-
lásveszélyre hivatkozva rombolták le. 
Nilüfer önkormányzata 2006-ban vette át a történel-
mi műemléképületet, helyreállította, majd Özlüce 
Művelődési Ház néven újranyitotta. De egy tulajdon-
jogi per következtében 2013-ban elhagyták a szent-
helyet. 
A bazilikát „bursai Hagia Sophia” néven emlegették, 
mivel a múltban templomként, és mecsetként is 
használták.
Turgay Erdem, Nilüfer polgármestere elmondta, 
hogy az önkormányzat mintegy 2 millió török lírát köl-
tött az épület helyreállítására.
„Mindent megtettünk azért, hogy ezt a kulturális 
örökséget méltó módon átadjuk a jövő generációi-
nak. Az állam azonban az enyészetnek ítélte ezt a 
csodálatos helyet. Hét évig senki sem tartott igényt 
rá – mondta Erdem. Majd hozzátette: – A kialakult 

Törökország: Ledózerolták a görög ortodox templomot
A török hatóságok 2020. szeptember 2-án elpusztították Bursa tartomány történelmi görög 
ortodox templomát.
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repedések miatt a szerkezet annyira veszélyessé 
vált, hogy már összeomlással fenyegetett.”
A török hatóságok parancsára a 7 évig elhagyatott 
történelmi műemléket 2020. szeptember 2-án este 
lerombolták.

Pakisztánban előnyt élvez az iszlám vallás és rossz 
dolgokat terjesztenek a keresztényekről a tankönyvek. 
A többi diák, sőt a tanár is megkérdezi a keresztény 
tanulót, hogy képes követni egy ilyen hiedelmet. A 
tankönyvek torzítanak: például, hogy Jézus Krisztust 
nem is feszítették keresztre, hanem Isten megmen-
tette. Sok keresztény elhagyja az iskoláját, mert már 
nem bírja a gúnyolódást.
Taneszközök csak muszlimoknak
A taneszközök muszlimok számára készülnek, füg-
getlenül attól, hogy általános oktatásról, nyelvekről 
vagy tudományos tárgyakról van szó. Dicsőítik az 
iszlámot, a muzulmán kultúrát és a civilizációt.
A nem muszlim vallásokat és kultúrákat a legtöbb 
tananyag kizárja vagy meghamisítja. Ez megerősíti 
a muszlim többség vallási kisebbségekkel szembeni 
előítéletét és intoleranciáját. Előfordult, hogy a nem 
muszlim tanárokat és diákokat istenkáromlással vá-
dolták, ha nem tudták helyesen kiejteni a szavakat.

Pakisztán: Töröljék a gyűlölködést és az izgatást a tankönyvekből!
Az alkotmány tiltja, de a pakisztáni iskolásokat a mindennapi életben az iszlámra kényszerítik, akkor 
is, ha nem muszlimok. A nem muszlim vallásokkal szembeni intolerancia mindenütt jelen van. 

A vallás a vallásoktatás része
Az alkotmány szerint senkit nem lehet kényszeríteni 
arra, hogy a saját vallásán kívül más vallást kövessen 
[22. cikk (1) bekezdés]. Anjum James Paul politoló-
gus, a CSI partnere évek óta követeli, hogy a vallást 
csak a vallásoktatás keretein belül tanítsák. A nem 
muszlim diákoknak saját vallásukat kell tanítani. Sem-
leges tananyagot javasol a más vallásokkal szembeni 
gyűlöletbeszéd nélkül. Anjum az általa 2004-ben ala-
pított Pakisztáni Kisebbségi Tanárok Egyesületének 
(PMTA) elnöke. 2007 és 2018 között 25 tanulmány-
ban elemezte a pakisztáni tartományok tananyagát. 
Az eredményt bemutatta a hatóságoknak nemzeti és 
tartományi szinten. Anjum Paul, a Pandzsáb tarto-
mányi Taneszközök Felülvizsgálati Bizottságának 
tagjaként valóban hozzájárulhat a fejlesztésekhez. A 
nyolcadik osztályos történelemkönyvbe fejezetet írt 
a keresztények hozzájárulásáról Pakisztán létrejöt-
tében. Mindennek ellenére nem adja föl a reményt: 
„Biztos vagyok benne, hogy eljön a nap, amikor 
Pakisztán fölismeri a sokszínűség szépségét, és 
mindannyian egyenlő bánásmódban részesülünk.”  

Anjum James 
Paul a 8. évfo-
lyam történe-
lemkönyvébe 
fejezetet írt a 
keresztények 
hozzájárulásáról 
Pakisztán létre-
jöttéhez. | zvg

A fényben úszó 
templom.

A bursai Hagia 
Sophia romjai.

Aki a szélhez 
igazodik, az so-
hasem vet, s aki 
a felhőket lesi, 
nem arat. 
Préd 11,4


