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Fiatal keresztényként minden reggel erőtől duz-
zadtan kéne ébrednem. Élveznem kellene az élet 
minden vakító szépségét. De sokáig egész másnak 
láttam a valóságot.

A háború nehézségei és nyomorúsága
Minden szempontból boldog gyermekkorom volt. 
Védett jólétben nőttem föl egy teljes családban, 
ahol szeretet vett körül. A szüleink mindent megad-
tak nekünk. Tinédzserként gondtalan életet éltem, 
egész addig, amíg a háború kitört. Ez egy borzalmas 
háború, tele szenvedéssel, ami kioltotta a szeretteink 
és rokonaink életét. Tömegeket kényszerített me-
nekvésre, és több ezer házat elpusztított. A keserű 
konfliktusban mi lettünk a túlélők. Naponta szenve-
dünk a víz, villany, élelmiszer és menedék hiányá-
ban.

Apám elvesztette üzletét, megélhetését. Bátyám 
azonnal elhagyta Szíriát, miután befejezte tanulmá-
nyait. Elmenekült a Földközi-tengeren át, amely oly 
sok fiatalt nyelt el, akik egy jobb jövőben reményked-
tek egy távoli földön. Ő túlélte az utat.
Én a szíriai iskolámban maradtam. Hogy ezekben a 
sötét időkben még mindig együtt volt a családunk, és 
olyan tető volt a fejünk fölött, amelyre nem éjjel-nap-
pal hullottak a rakéták, lélegzetvételnyi szünethez 
juttatott. Abban a reményben éltem, hogy ez a pisz-
kos háború hamarosan véget ér.
Apám azonban hirtelen, minden előzetes figyel-
meztetés nélkül, szívrohamban meghalt. Ez az apa, 
akitől mindig szeretetet és biztonságot kaptam, 
hirtelen eltűnt! Nehéz, sötét napok után végül arra a 
következtetésre jutottam, hogy nem élhetek kitartás, 
türelem és az akadályok leküzdésére irányuló akarat 
nélkül.
Letettem a vizsgáimat és elkezdtem jogi tanulmánya-
imat az egyetemen. Minden fényes jövőre utalt. Nem 
tudtam, hogy a legrosszabb csak ezután következik.

Sokkolt a diagnózis
Mindössze pár hónappal tudományos pályám meg-
kezdése után megbetegedtem és kórházba kerül-
tem. Eleinte azt hittem, mindennek gyorsan vége 
lesz. Hiszen fiatal és erős vagyok, életem csúcsán 
és energiával telten! Ehelyett azonban a fájdalmam 
fokozódott.
Az orvosok diagnózisa sokkolt: előrehaladott rákom 
van. A tünetek tartós enyhülésére nem volt remény. 
A rák megfertőzte a testem anélkül, hogy engedélyt 
kért volna.
Hirtelen megjelent a halál a szememben. A hideg 
kórházi ágyban fekve teljesen depressziós lettem. A 
fájdalmaim mellett azt is el kellett szenvednem, hogy 
a testem tele van gyógyszerekkel. A félelem és a fáj-
dalom teljesen kimerített. Vért köhögtem, és csak a 
gépeknek köszönhetően tudtam lélegezni. Még most 
is látom, ahogy anyám mellettem ül, könnyes szemét 
az ég felé emeli, Urunk irgalmáért és gyógyuláso-
mért könyörög. „Ó Uram, nem te ígérted nekünk: 
»Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.« 
(Zsid 13,5)? »Eddig emberi erőt meghaladó kísértés 
még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül 
nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt 
a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjá-
tok.« (1Kor 10:13)?”

Új remény
Anyám és rendíthetetlen bizalma, hogy imáira vá-
laszolni fognak, sok erőt adott nekem. Néhány hét 
elteltével megjelentek a javulás első jelei. A remény 
újra kicsírázott.
Az engem támogató hívők szemében megláttam 
Krisztus szerető arcát, és hallottam suttogásukat: 
„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én 
vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, 
és felkarol győzedelmes jobbom.” (Iz 41,10) Megta-
pasztaltam Jézus bőkezűségét, amikor az egyház 
felajánlotta, hogy kifizetik nekem a lehető legjobb 
kezelést.
Ezután néhány hónapig még mindig kórházban 
voltam. Abban a pillanatban, amikor minden elve-
szettnek látszott, visszatért belém a remény és a vad 
akarat. A félelem valóban a legnagyobb ellenség, 
amelyet újra és újra le kell küzdeni. Visszaköltözött 
belém a legyőzhetetlen akarat, a határozottság és a 
bizalom, hogy Isten nem hagy el engem.
Fájdalmas hónapok után végre fölépülhetek. A rák 
egyre gyöngül. Harcoltam és folytatom tanulmánya-
imat. Elhatározom, hogy végigcsinálom a rákkeze-
lést, és arról álmodom, hogy a betegség tünetei tel-
jesen eltűnnek. Be akarom fejezni a tanulmányaimat, 
dolgozni és sikeres jövőt építeni akarok, amelyben 
gondoskodni tudok anyámról.
Nem lehetek eléggé hálás mindazoknak, akik any-
nyira nagylelkűek voltak velem, és mennyei Atyánk 
ígérete szerint cselekedtek. Ők legsötétebb napjaim 
ragyogó csillagai. Isten gazdagon jutalmazza meg 
őket!

Szíria: A rákos keresztény újra remél
A 20 éves keresztény B-nek örömteli gyermekkora volt Aleppóban, amit a háború és apja halála tönk-
retett. B. helyzete súlyosbodott, amikor rákot állapítottak meg nála. Anyja hite és a CSI támogatása 
azonban újra bátorsággal tölti el.

Nigéria:

A fulani 
mészárlások 
túlélőit a CSI 
támogatja. 
| CSI
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A CSI évek óta támogatja az egészség-
ügyi programokat Szíriában 

Egyik legújabb projektünkben az aleppói 
Maronita Egyházzal együtt pénzügyi tá-
mogatást nyújtunk rákbetegeknek. Nem 
tudjuk elkerülni a szörnyű diagnózist, de 
segítjük az érintett családokat a hatalmas 

kezelési költségek kifizetésében.  
A jelenlegi helyzetben – háború, szágul-
dó infláció, magas munkanélküliség és a 
polgári lakosságot sújtó drákói szankciók 
– a megélhetési költségek sokak számára 

komoly kihívást jelentenek.

A keresztény B. 
a sokkoló rákdi-
agnózis után, a 
CSI segítségé-
vel visszatért az 
életbe. | zvg

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Your Excellency

Religiously motivated attacks in Nigeria continue unabated. Christian communities in parti-
cular are frequent targets of these attacks. As you begin a new term in office, we urge you to 
make it your top priority to quell the violence. Boko Haram and the Fulani militants cannot be 
allowed to continue their murderous onslaught. The people of Nigeria have put their trust in 
you. Please do not let them down.

GOD BLESS YOU!

Yours in Christ,

Nigériában a vallási motivációjú támadások tovább folytatódnak. Ezek célpontjai főleg a keresztény 
közösségek. Új hivatali idejének kezdetén kérjük, tegye elsődleges prioritássá az erőszak elfojtását. 
Le kell állítani a Boko Haram és a fulani harcosok gyilkos támadásait. Nigériai lakossága bízik Ön-
ben. Kérjük, ne hagyja őket cserben.

Hely, keltezés Aláírás



Feladó:

Viz Péter
CSI-Magyarország
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His Excellency
Muhammadu Buhari
President of Nigeria
Aso Rock Presidential Villa
Three Arms Zone
Abuja
Nigeria

Imanaptár
Augusztus

Imádkozzunk
együttAugusztus

Kedves Támogatónk!
Az emberi szabadság és méltóság a legnagyobb értékeink közé tartozik. El sem tudjuk képzelni, hogy minket itt, Európa közepén 
bárki megfoszthatna ezektől az alapjogainktól, netán rabszolgaságba vethetnének, amint pedig az naponta megtörténik dél-szudáni 
hittestvéreinkkel, akiket fizikailag és lelkileg is megkínoznak. Vajon tudatában vagyunk kivételezett helyzetünknek, eléggé megbecsül-
jük, értékeljük és fölhasználjuk ezt a mindennapokban?
Az emberi jogok legkorábbi egyetemes nyilatkozatát az ószövetségi Teremtés Könyvében olvashatjuk: „Isten újra szólt: »Teremtsünk 
embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá…« Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, férfinak és nőnek teremtet-
te.” (Ter 1:26,27) Isten jelenti ki, hogy minden férfit és nőt – faji, nemi, értelmi és vallási korlátozás nélkül – saját képmására teremtett. 
Egy protestáns lelkész mesélte nemrég, hogy milyen nagyra értékeli a CSI tevékenységét, amikor azt tapasztalta, hogy a gyüleke-
zetében meghirdetett CSI előadás milyen sok embert vonzott be a templomába. Hogy mégis miért támogatja olyan erősen a CSI 
üldözött keresztények és a vallásszabadság iránti elkötelezettségét, erre a lelkész ezt válaszolta:
„Mindkettőt rendkívül fontosnak tartom, amelyet nem szabad lebecsülnünk. Hálásak vagyunk, mert a CSI fölhívja a figyelmet üldözött 
testvéreink szenvedéseire, és elkötelezetten támogatja őket. Helyesnek tartom azt is, hogy a média a közelmúltban többször jelentett 
a keresztényüldözésről. Beszéltem azokkal az emberekkel a gyülekezetünkben, akik részt vettek a CSI előadásán, és állíthatom, az 
ott elhangzottak nagyon megérintették őket. Amikor valaki az üldözött keresztényekkel való személyes tapasztalatairól beszél, hirtelen 
nagyon közel kerül hozzánk. Mindannyiunk nevében köszönöm, hogy hiteles, átfogó és részletes betekintést kaphattunk a nigériai ke-
resztények szenvedéséről. Eddig is imádkoztunk a világ legkülönbözőbb részein élő testvéreinkért, és ezután is rendszeresen fogjuk 
támogatni őket. Isten áldja és erősítse meg őket a megpróbáltatások idején.”
Jézus az egyetlen, aki maradéktalanul betölti Isten akaratát, és az egyetemes bibliai értelmezés szerint cselekszik. Üzenete mindany-
nyiunknak szól, amint azt az irgalmas szamaritánus története mondja (Lk 10,25-37).
Keresztényként vele kell tartanunk. Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért, 

1 | 2 | 3 India
Egy keresztény család Pandanwában (Dzsarkand tagállam) nem akart 
fizetni az isteneknek. Amikor a feleség 2019. március 10-én este vizet 
akart venni a falu kútjából, hindu szélsőségesek állták útját. A keresztény 
asszony segítségért kiáltott, mert a fanatikusok megbilincselték és bele 
akarták fojtani a vízbe. Férje a védelmére kelt, de őt is megkötözték. A 
házaspár 4 éves kislányát pedig a földhöz csapták, aki csodával határos 
módon könnyebb sérülésekkel megúszta. Végül a két kereszténynek 
sikerült kiszabadulnia, bemenekültek a házukba, és eltorlaszolták az ajtót. 
Csak napokkal később mertek kimenni, és följelentést tettek a rendőrsé-
gen. A kapitány emberölési kísérlettel vádolja az elkövetőket.

4 | 5 Nigéria
2019. március 25-én Nasarawa szövetségi államban (Közép-Nigéria) 
fegyveresek elrabolták Emmanuel Haruna protestáns lelkészt, 
amikor kilépett a házából, hogy jobb vételt kapjon a mobilja. A szélsősé-
gesek által fölfegyverzett iszlámista fulani szarvasmarha pásztorok egyre 
félelmetesebbek Nasarawában, ahol a muszlimok aránya körülbelül 32%. 
A most elrabolt lelkész már 2016-ban a fulanik támadásaira panaszkodott: 
„A helyzet komoly. Imádkozzatok a nasarawai keresztényekért. Kérjük a 
kormányt, hogy állítsa meg a templomok elleni esztelen támadásokat.”

6 | 7 | 8 Kenya
A szomáliai származású Abdul lelkész (álnév) illegális keresztény 
gyülekezetet szervezett 30 volt muszlim számára a szomáliai határtól 
mintegy 150 km-re lévő Garissa városában. 2019. március 9-én hazafelé 
tartott, amikor muzulmán szélsőségesek rátámadtak. Botokkal addig ütle-

gelték a lelkészt, amíg az elvesztette az eszméletét. A szomszédok vitték 
kórházba a súlyosan sérült férfit, aki többek között combtörést szenvedett. 
A háromgyermekes édesapa aggódik a családja miatt. „Életveszélyben 
vagyunk, ezért biztonságos helyre kell mennünk.” Garissa város 111 ezer 
lakosának többsége szomáliai muzulmán.

9 | 10 Nigéria
2019. február 20-án több száz keresztény nő tüntetett a fulani iszlámis-
ták elharapózó erőszaka ellen Jagindiban (Kaduna szövetségi állam). A 
fegyveres fulaniak többek között 2018 decemberében megtámadtak egy 
templomi esküvőt, melynek során 12 keresztény vesztette életét és öt 
megsebesült. A muzulmán vezetésű helyi kormány rendőrsége a keresz-
tény egyházvezetőket vette őrizetbe.

11 | 12 | 13 Etiópia
2019. február 9-én az iszlámista csőcselék – hangos „Allah akbar!” 
kiáltások közepette – megtámadott tíz egyházi épületet Alaba Kulitóban (a 
fővárostól, Addisz Abebától 250 km-re délnyugatra). Mindenütt összetörték 
a berendezést, és az egyik templomot fölgyújtották. Néhány keresztény 
könnyebben megsérült, őket orvosi ellátásban részesítették. A pusztítás 
öt órán keresztül tartott, végre a rendőrség megérkezett és őrizetbe vett 
pár elkövetőt. Az iszlámisták haragja hirtelen elszállt, amikor hamis hírt 
kaptak arról, hogy a városon kívül álló mecset fölrobbant. Egy keresztény 
egyházvezető elmondta, hogy a megelőző héten iszlám konferenciát 
tartottak a muszlim többségű Alaba Kulitóban, amelyen szélsőségesek is 
fölszólaltak.

14 | 15 | 16 Kína
A Liu és Xing keresztény házaspár, a Csengtuban (Szecsuán 
tartomány) működő Early Rain Covenant Church tagjai, 2019. március 
2-án hazafelé tartott egy baráti látogatásról. Rendőrök föltartóztatták, 
és bekísérték őket az őrsre. A hajnalig tartó kihallgatásuk során a 
nyomozók ütlegelték és gyalázták őket. Nyolc órás gyötrelmes fogság 
után elengedték a megalázott házaspárt. Egy ismeretlen hazáig 
követte őket. A Liu és Xing elleni rendőri erőszak csak egyetlen példa 
a Délnyugat-Kínában sorozatosan elkövetett keresztényellenes 
tettlegesség közül.

17 | 18 | 19 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 következmé-
nyektől, titokban tartotta új hitét. Március 16-án azonban észrevet-
ték, amint betért egy templomba. Hazatértekor 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 lelkésznél talált menedéket. Édesapja muszlimokat fogadott föl, 
hogy megöljék. 

20 | 21 | 22 Fülöp-szigetek
Az Iszlám Állam (IS) 2019. január 27-én két pokolgépet robbantott Jolo 
város (Sulu tartomány) katolikus katedrálisánál a szentmise idején, majd 

röviddel később ugyanott, amikor megkezdték a mentést. 
A merényleteknek 27 keresztény áldozata és több mint 110 súlyos sebe-
sültje van.

23 | 24 | 25 Niger
A Boko Haram szélsőségesei 2018. november végén a Diffa körzetében 
(Délkelet-Niger) lévő Bandé és Blahardé falvakban elraboltak 15 lányt. 
Helyi képviselők kérik, hogy a kormány sürgősen vezényeljen katonákat 
a lakosság védelmére: „Követeljük, hogy a kormány találja meg elhurcolt 
lányainkat, és adja vissza őket családjaiknak.”

26 | 27 | 28 Kolumbia
2019. február 9-én az ország északnyugati részén agyonlőtték Leider 
Molina lelkészt, amikor szentmise végeztével kilépett temploma ajtaján. 
A körzetben hónapok óta dúl az erőszak a hadsereg és a drogkereskedő, 
embercsempész paramilitáris csoportok között. A kommunista gerillák és a 
bűnözők ellenséget látnak az egyházban.

29 | 30 | 31 Szíria
A mindössze 20 ezer lakosú Mhardeh a túlélésért küzd. A Hama és Idlíb 
közt fekvő, keresztények lakta kisvárost hét év óta terroristák veszik körül. 
Az iszlámisták támadásai eddig 160 ember életét oltották ki. 
A nyugati médiák hallgatnak a civil lakosság szenvedéseiről, és az emberi 
jogok súlyos megsértéséről.

A radikális iszlámisták Nigéria több államában évek 
óta véres harcot folytatnak a keresztények és a mér-
sékelt muszlimok ellen. Nyoma sincs annak, hogy a 
mészárlás csökkenne. A Boko Haram terrorszervezet 
dzsihádistái és az iszlámista fulani szarvasmarhatar-
tók támadásai során nők, férfiak és gyermekek millióit 
űzték el falujukból. Az erőszak központja az ország 
északkeleti és középső részein található. Ez egy több 
szövetségi államot lefedő, tagolt régió, amelynek 
lakossága többségében keresztény.

Tömegek menekülnek
Északkeleti-Nigériában, ahol a Boko Haram elkesere-
dett harcot vív a nigériai hadsereggel, 2019 eleje óta 
jelentősen romlott a helyzet. Emberek tízezrei mene-
kültek el a támadások elől, a reménytelenül  

túlzsúfolt városokban és menekülttáborokban keresve 
védelmet. Az elűzöttek szánalmas körülmények között 
tengődnek, és alig kapnak segítséget. Ezért különösen 
fontosak azok a nagyméretű élelmiszercsomagok, 
amelyeket a CSI partnerei kiosztanak a rászorulóknak.

Ezrek halnak meg
Eközben a nehézfegyverzettel fölszerelt iszlámista 
fulani pásztorok Nigéria központi és déli területein 
folytatják pusztító hadjáratukat. Megtámadják a ke-
resztény településeket, megölik a lakókat és fölégetik 
otthonaikat. A Global Terrorism Index szerint a fulanik 
2018 első kilenc hónapjában legalább 1700 embert öl-
tek meg. Szemtanúk beszámoltak róla, hogy a nigériai 
biztonsági erők tétlenül nézték, amint az iszlámisták 
teljes falvakat rohannak le.

Buhári kötelessége
Muhammadu Buhári elnök a 2015 évi megválasztása 
után megígérte, hogy legyőzi az iszlám terrorizmust. 
De eddig nem teljesítette az ígéretét. Éppen ellenke-
zőleg, az iszlámista fulani szarvasmarhatartók erősza-
ka – a muzulmán Buhári maga is a fulani törzsbe tarto-
zik – csak terjed, és az elkövetőket nem büntetik meg. 
Buhárinak most cselekednie kell. A nigériai katolikus 
püspöki kar korábban szintén fölszólította erre az elnö-
köt. A tét nem kevesebb, mint az ország stabilitása.

Nigéria: Elnök Úr, állítsa meg a keresztények kiirtását!
2019. február végén újraválasztották Muhammadu Buhárit Nigéria elnökének. 
A CSI követeli, hogy azonnal állítsa le a keresztények elleni gyilkosságokat.

Ha sötét völgyben 
járok is, nem félek 
a bajtól, hisz te 
velem vagy. Bo-
tod, pásztorbotod 
biztonságot ad. 
Zsolt 23,4

Követeld, hogy Muhammadu Buhári elnök védje meg a nigériai keresztényeket!

Kérjük, támogasd a nigériai keresztényeket, akik a dzsihád legveszélyeztetettebb áldozatai!
  •  7.000.-Ft - Egy család egy havi rizsadagjára.

•  13.000.-Ft - A dzsihád áldozatainak orvosi költségeire.
•  20.000.-Ft – Egy család egy havi nagy élelmiszercsomagjára.

Az újraválasztott 
Muhammadu 
Buhári elnök má-
sodik ciklusában 
különösen nagy 
kihívások elé néz. 
| wm


