На християните в Бирма вече е забранено да изучават Библията, без разрешение
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Бирманското правителството въведе нови правила, които ограничават възможността на
християните да изповядват своята вяра, изучават Библията и се молят.
Длъжностните лица в Бирма изискват вече от християните да подават писмено
заявление в рамките на 15 дни, ако искат да им се разреши, да организират срещи за
четене или изучаване на Библията, неделно училище или срещи и молитвени дейности,
както обикновено е прието сред евангелските религиозни общности и др., съобщава
"Православието и света."
"В продължение на много години, постоянно сменящите се режими в Бирма са
потискали един след друг свободата на вероизповеданията и са налагали строги
ограничения върху християните и другите религиозни малцинства - заяви
ръководителят на Комисията по статута на жените в Източна Азия, Бенедикт Роджърс.
- Подадените от църквата и от отделни граждани, заявления за получаване на
разрешение за четене на Библията, молитвени събрания и организиране срещи на
неделни училища е крайно ограничение и грубо нарушаване на свободата на религията
", допълни той.
Новите ограничения бяха въведени в Бирма, след увеличението на прояви на насилие
срещу християнските малцинства в страната.
По-рано този месец, бирмански военни служители биха и арестуваха петима души,
включително и пастор на католическата асоциация на Яна Ма Ли Аун. Мъжете са били
освободени по-късно.
На християните е забранено и да строят нови църкви и носят религиозни символи кръстове. От последователите на Христос са били конфискувани също така храни и
дори домове.
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"Изглежда, че няма промяна в отношението, особено на местно ниво от страна на
бирманските власти към религиозните малцинства - каза Роджърс. - Бирма вече е
считана за един от най-лошите нарушители на религиозната свобода в света."
Бирма, известна със своята религиозна нетърпимост и други злоупотреби, заема челно
място в списъка на Държавния департамент на САЩ, като един от най-големите
нарушители на религиозни свободи, наред с Китай, Еритрея, Иран, Северна Корея,
Саудитска Арабия, Судан и Узбекистан.
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