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CSI –
Keresztények
a vallás-
szabadságért 
és az emberi 
méltóságért.

Kedves Támogatónk!
Köszönjük, hogy a 2018-as 
esztendőben is a CSI-nak ajánlotta 
föl adója 1%-át, így támogatva 
az üldözött keresztényeket! 
Ne feledje, hogy a rászorulók 
tudják ezt, és imádkoznak 
jótevőikért.

bátoríts +
tiltakozz!

Igen rövid idő alatt jelentős összegű adomány 
gyűlt össze a Srí Lanka-i keresztények megsegí-
tésére. Nagyon szépen köszönjük az áldozatokkal 
való hatalmas együttérzés ilyenfajta kifejezését.
„A gyors segítség lelkileg megnyugtatta az érintett 
családokat, akik hihetetlenül hálásak az adomá-
nyozóknak” – írja Ester ügyvéd (álnév) Srí Lanká-
ról. 
„Az Önök segítsége nemcsak nagymértékben 
enyhíti ennek a nagyon nehéz időszaknak a pénz-
ügyi terheit, hanem ösztönözte és megerősítette a 
gyászoló családokat, akik így megbizonyosodtak 
róla, hogy sokan osztoznak velük gyászukban.”
2019. április 21-én a húsvéti öröm véres gyászba 
fordult Srí Lankán. Három városban – a 650 ezer 
lakosú Colombo főváros nyugati negyedében, 

számlájára írható. A szunnita terrorsejtek és a 
hinduizmus uralta Tamil Tigrisek gerillamozgalom 
maradványai illegalitásban működnek.

Köszönjük!
Az Önök önzetlenségének hála a CSI helyi egy-
házi partnerei eddig mintegy ezer élelmiszercso-
magot tudtak kiosztani a terrorizmus által sújtott 
családoknak a három helyszínen. Az is lehetővé 
vált számunkra, hogy partnereink révén fedezzük 
a súlyosan sérült betegek kezelési költségeit, és 
WC-ket építsünk a fogyatékkal élőknek. 
Ez óriási segítség a nehéz körülmények között 
tengődő szegényeknek.

A CSI Srí Lanka projektje folytatódik: átvállaljuk az 
áldozatok orvosi és ápolási költségeit. Gondos-
kodunk arról is, hogy az árván maradottak és a 
munkanélküliek gyermekei zavartalanul folytathas-
sák iskolai tanulmányaikat.

Köszönjük nagylelkű támogatásukat!

Srí Lanka: Köszönjük a terrortámadás áldozatainak támogatását!
Húsvétvasárnap öngyilkos merénylők robbantottak három templomban és három luxushotelben. A 
halálos áldozatok száma több mint 300. Sokan azonnal adományokat küldtek. A CSI mindenkinek 
őszinte köszönetet mond az önzetlen szolidaritásért.

Sri Lanka:

Az egyik 
merénylet 
színhelye: a 
Szent Sebestyén 
templom 
maradványai 
Negombo 
városában. 
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Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Köszönjük, hogy támogatod a CSI 
Srí Lanka projektjét!

• 15.000.-Ft 
– sürgősségi segély az áldozatoknak.

• 30.000.-Ft 
– sürgősségi segély az áldozatoknak.

• 45.000.-Ft 
– sürgősségi segély az áldozatoknak.

Chère Pascale, cher William,
Nous sommes heureux de la décision du département d’État américain de vous octroyer le Prix 
international pour la liberté de religion 2019 en reconnaissance de votre engagement considérable. 
Toutes nos félicitations !
Nous pressentons combien il doit être difficile de persévérer en Irak avec toutes les difficultés et les 
incertitudes auxquelles vous devez sans doute faire face, d’autant plus que des centaines de milliers 
de chrétiens irakiens sont déjà partis chercher un avenir meilleur dans d’autres pays.
Nous vous portons, vous et vos collaborateurs, dans nos prières et nos pensées. Merci pour votre 
persévérance admirable !
GOD BLESS YOU!
Yours in Christ,

Örülök és gratulálok, hogy óriási erőfeszítéseiért az USA Külügyminisztériuma a Nemzetközi Vallás-
szabadságért Díjjal tüntette ki. Tudom, hogy a veszély és bizonytalanság miatt rendkívül nehéz a ha-
zájukban maradniuk, míg keresztény honfitársaik százezrei biztonságban és méltóságban élhetnek 
külföldön. Tartsanak ki! Gondolatban és imáimban Önökkel és munkatársaikkal vagyok. Köszönöm 
csodálatos erőfeszítésüket.

Hely, keltezés Aláírás

Negombo városban (Colombótól északra), és az 
ország keleti részén található Batticaloa városá-
ban – az ünnepi misék idején követett el nyolc 
összehangolt merényletet a Nemzeti Tauhít Dzsa-
maat (NTJ) szélsőséges csoport három templom 
és három luxusszálló ellen. 310 ember meghalt, 
és több mint 500 megsebesült. 

A vallási kisebbségek elleni legsúlyo-
sabb támadás
A CSI-t mélyen megrendítette a merénylet. Gon-
dolatban és imáinkban együtt vagyunk a Srí 
Lanka-i áldozatokkal. A húsvétvasárnap elkövetett 
akció egy több éve zajló erőszakhullám tragikus 
mélypontja.
A CSI 2016-ban indította el Srí Lanka projektjét, 
mivel az elmúlt években folyamatosan nőtt a 
vallási kisebbségekre nehezedő nyomás. Ennek 
fő áldozatai a keresztények, a muszlimok és a hin-
duk. A legtöbb, vallási kisebbségek ellen elkövetett 
erőszakos cselekmény az egyre intoleránsabb, 
államilag támogatott buddhista nacionalizmus 

Állig 
fölfegyverzett 
biztonságiak 
a Szent Antal 
templomnál 
Colombo 
fővárosban.

Több 
támadásban 
legalább 310 
embert öltek 
meg 
húsvétvasárnap. 
Egyik célpont 
a Batticaloa 
városban álló 
Zion-templom 
volt.
| zvg

Hívők őrzik a 
Szent Antal 
templomot 
Colombo 
fővárosban.

A véres 
pusztítás 
nyomai.
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Kedves Támogatónk!
Az iszlámizmus antidemokratikus eszközökkel gázol át a demokratikus intézményeken. Fő csapásiránya az oktatás, célja pedig egy iszlám istenállam békés 
eszközökkel történő létrehozása. „Az európai politikai iszlám első lépései nagyrészt rejtve maradtak a nyilvánosság elől: a 90-es években, amikor az iszlám 
alapítási láz kitört, ez sem a politikát, sem a médiát nem érdekelte. Ma a politikai iszlám szervezetek, alszervezetek és mecsetek sűrű hálózatával rendelkezik 
Európában. Egyedül a Muzulmán Testvériség több mint 200 szervezetet, számos oktatási intézményt és rengeteg mecsetet mondhat magáénak Németor-
szágban, és a számuk egyre nő. Míg a terror áll figyelmünk középpontjában, az iszlámisták már arra törekednek, hogy belülről alakítsák át demokratikus 
társadalmainkat” – írja a FAZ. A Muzulmán Testvériség az 1950-es évek óta gazdasági, politikai és ideológiai térnyerésre törekszik Európában. A magát mér-
sékelt iszlámistának föltüntető szervezet a német titkosszolgálat 2018-as elemzése szerint nagyobb veszélyt jelent a demokráciára, mint az al-Kaida, vagy 
az Iszlám Állam. Röpiratokban terjesztik nézeteiket a kontinens iszlámizálására, kultúrinváziójára és a politikai hatalom megszerzésére. Aktivistáiknak be kell 
épülniük a demokratikus intézményekbe: a kormányba, az iskolai apparátusba, a magánszférába, sőt a szakszervezetekbe is. Évek óta Bécsben működik 
a Vallások és Kultúrák Közötti Párbeszéd Abdullah Király Nemzetközi Központja (KAICIID). Osztrák politikusok hiába követelik, hogy az iszlám „párbeszéd-
központ” határolódjon el az emberi jogi sértésektől. Nasszer elnök betiltotta a Muzulmán Testvériség terrorszervezetét. Ez arra kényszerítette a mozgalmat, 
hogy külföldön szervezze újra magát. Évtizedek múlva a migráns munkavállalók nagy európai beáramlásának időszaka átalakította a kontinenst. Akkoriban 
az NSZK-ban mindössze két mecset állt: egy Hamburgban, a másik Nyugat-Berlinben, és az ottani muszlimok száma összesen nem érte el a kétezret. A Mu-
zulmán Testvériség kihasználta európai befolyását. 1977-ben a svájci Lugano tóparti üdülőhelyen Juszuf Nada, az al-Takva Bank igazgatójának villájában – a 
müncheni mecset kulcsfontosságú tagjai és kiemelkedő aktivisták részvételével – beindult a munka. Európában, törvények és intézmények védelmében, sza-
badon állították föl a struktúrákat, kezdve az Iszlám Gondolat Nemzetközi Intézetével (IIIT), melynek valódi feladata az iszlám nyugati terjedésének elméleti 
biztosítása volt. Az 1990-es évekre egész Európára kiterjedő hálózattal rendelkeztek. A német iszlám közösség a brüsszeli európai iszlám szervezetek szö-
vetségének alapító tagjaként összefogta a Muzulmán Testvériség csoportjait több mint 20 országban. Az Európai Humán Tudományok Intézete képzéseket 
folytat három campuson Franciaországban és Walesben. Igazgatóságok és vezető tanácsadók révén kapcsolódnak a Muzulmán Testvériséghez, és kiemelik, 
hogy ők nem vallási társaság, és nincsenek teológiai céljaik. Filozófiájuk egyszerű: a Koránt viszonylag szó szerint kell értelmezni, hogy a társadalom minden 
részét átszőjék. Céljuk, hogy megvédjék követőiket a Nyugat világi és multikulturális társadalmaitól, és „jobb” muszlimokká alakítsák őket, akik követik a 
Muzulmán Testvériség szűk iszlámértelmezését. 9/11 után a svájci nyomozók hirtelen fölfigyeltek az al-Takva Bank törvénysértő tevékenységére. Látszólag 
az európai muszlimok vásároltak itt részvényeket, a bank azonban valójában a Muzulmán Testvériség pénzmosodája volt. Mivel amatőr módon használta 
föl a tőkét, csődbe ment, és a német iszlám közösség pénzügyi válságba került. A Nyugat még mindig nem tudja, hogyan kezelje az iszlámizmust. Csakúgy, 
mint az 1950-es években, a politikusok most is hajlamosak az iszlám képviselőit potenciális szövetségesként dicsőíteni, vagy halálos ellenségként elutasítani. 
Hiányzik egy józan középút, amely helyén kezelné az iszlámot; azt a szövevényes, sokarcú, erős és kihívó ideológiát, 
amely a közeljövőben fenyeget minket. Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért, 

1 | 2 | 3 Franciaország A 2019. április 15-én leégett párizsi Notre 
Dame üszkös romjain első alkalommal mutatott be szentmisét Michel 
Aupetit érsek. A főpap bírálta Emmanuel Macron elnököt, aki a 
nagyhétfői szentmise közben kitört tűzvész utáni megszólalásaiban eddig 
egyszer sem utalt arra, hogy az épület istenháza. Az érsek a katasztrófa 
után nem sokkal Macronnak üzent: „A részvét puszta kinyilvánítása bizony 
jól esett volna a katolikus hívőknek, hiszen a Notre Dame (Miasszonyunk) 
katedrálist csakis ők tartják életben. Ez az épület nem múzeum. Évente sok 
ezer turista csodálhatja meg, és ez a francia katolikusoknak köszönhető, 
hisz az ő adományaikból tartják fönn. A »katolikus« szó nem szitokszó.”
4 | 5 Kína Társaimmal együtt készen állunk az üldöztetés elszenvedésé-
re” – írta Vincent Guo Hszigyin 2019. júniusban. Hszigyin (60 éves) 
Mindong egyházmegye püspöke volt, de a Vatikán és Kína közötti titkos 
egyezmény alapján segédpüspökké fokozták le. Hszigyin püspök több 
földalatti katolikus paptársával együtt megtagadta a belépést a kommunista 
állam által létrehozott és irányított Katolikus Hazafias Szövetségbe (CPCA). 
Mindong egyházmegyében 90 ezer katolikus hívő él, ebből 80 ezer a csak a 
Szentszék által elismert, Rómahű illegális katolikus egyház tagja.
6 | 7 | 8 Szíria Irinej szerb ortodox pátriárka 2019. június 2-án 
hatalmas hívősereg előtt misét celebrált Damaszkuszban, ahol az ország 
vezetőinek megköszönte a meleg fogadtatást: „Nagyon boldog vagyok, hogy 
a szívemnek kedves szír néphez szólhatok, és teljes szépségében láthatom 
a fönséges Damaszkuszt.” A 89 éves pátriárka nemzetközi összefogást 
követelt Szíria újjáépítéséhez. 
9 | 10 Kína Peking 2019. április elején elrendelte, hogy rombolják le 
Qianyang megye katolikus templomát. Ezt követően április 10-én kormány-
tisztviselők – 600 rendőr kíséretében – fölvonultak, hogy elpusztítsák a Má-

ria-kegyhelyt Mujiapingban (Szecsuan tartomány). A kínai földalatti katolikus 
egyház 200 híve azonban megakadályozta a pusztítást.
11 | 12 | 13 India Bodigudában (Csattisgar szövetségi állam) 25 
keresztény vált hajléktalanná, mert a törzsi vallást gyakorló falubeli társaik 
2019. május 23-án lerombolták a házaikat. Korábban a három megtámadott 
családot halállal fenyegették meg, ha nem hagyják el keresztény hitüket. 
Mivel ők kitartottak, 150 fős tömeg támadt rájuk, és mindenüket elpusz-
tították. A z életüket féltő családfők a mintegy 30 km-re lévő Indzsaram 
faluba menekültek, a feleségeik és gyerekeik éheznek. Tamariszkusz fák 
árnyékában húzzák meg magukat, hogy túléljék az elviselhetetlen hőséget. 
„Elsősorban a gyerekek szenvednek a forróságtól, amelyben kiszáradnak és 
elgyöngülnek” – jelentette Philip Veeti lelkész.
14 | 15 | 16 Nigéria 2019. május 26-án fegyveresek támadtak a Dzsosz 
várost környező falvak keresztényeire. A meggyilkoltak éppen hazafelé 
tartottak a vasárnapi miséről. Luke Shehu lelkész, egy észak-nigériai 
lelkészegyesület vezetője kijelentette: „Elutasítjuk a keresztények elleni 
célzott támadásokat.” A merényletet követő napon a katonaság – minden 
különösebb indok nélkül – őrizetbe vett több mint 30 élelmiszerkereskedő 
asszonyt Dzsosz városában. Luke Shehu utalt Muhammadu Buhári 
elnök rendeletére is, mely a keresztények és a kisebb törzsek lefegyver-
zését célozza. Ennek értelmében a 2019. június 1-e után számukra kiadott 
fegyverviselési engedélyeket vissza kell vonni. Az intézkedés kiszolgáltatja 
a védtelen keresztényeket és a törzsi tagokat a fegyveres fulani iszlámisták-
nak.
17 | 18 | 19 Niger 2019. június 15-e éjjelén a befolyásos Cheick 
Rayadoune imám letartóztatása miatt tiltakozó muszlim tüntetők 

fölgyújtották az Assembly of God protestáns templomot Maradiban, az 
ország harmadik legnagyobb városában. A Zaria mecset imámját – akit azért 
vettek őrizetbe, mert bírált egy szerinte „iszlámellenes” törvényjavaslatot, 
amely kimondja, hogy a vallásszabadságot a közrenddel összhangban kell 
gyakorolni – másnap szabadon engedték. A törvény lehetővé teszi, hogy az 
állam még szigorúbban ellenőrizze a magánjellegű imahelyek építésének 
és üzemeltetésének pénzügyi forrásait. A nyugat-afrikai Niger 23,5 millió 
lakosának 99%-a szunnita muzulmán, 0,1%-a római katolikus, 0,4%-a 
protestáns, a többi helyi vallások követője.
20 | 21 | 22 India A keresztény Bijaya Kumar Sanaseth több 
mint hét és fél évet töltött börtönben ártatlanul, míg végül 2019. július 27-én 
óvadék ellenében elengedték. Hat társával együtt azzal vádolták, hogy 2008. 
augusztus 23-án meggyilkolták Swami Laxamananda Saraswa-
ti hindu szerzetest, bár egy maoista csoport magára vállalta a tettet. A 
merényletet követő zavargásoknak több mint 100 keresztény áldozata volt. 
Sanaseth a második a hét fogoly közül, akit kaució ellenében szabadlábra 
helyeztek: 2019. május 21-én Gornath Chalanseth is elhagyhatta a 
börtönt.
23 | 24 Mianmar  Rakhine tartomány keresztény lakosait arra kényszeríti 
a helyi hatóság, hogy térjenek át a buddhizmusra. Két személyt, akik a ke-
resztény többségű csin kisebbséghez tartoznak, a hivatalnokok lakhelyükről, 
Padi Kyinből egy buddhista kolostorba hurcoltak. 25 ezer Ft-nak megfelelő 
mianmari kjap büntetéssel fenyegették őket, ha nem írják alá az áttérésükről 
szóló dokumentumot. A tisztviselők másnap ugyanezt tették harmadik tár-
sukkal is. Ők már nem léphetnek többé keresztény házba, és nem köthetnek 
üzletet kereszténnyel. A csin emberjogi szervezet (CHRO) tagjai küzdenek a 
kényszertérítés ellen.

25 | 26 | 27 Uganda A muszlim többségű Kabuna faluban iszlámisták 
2019. június 2-án lerombolták egy keresztény általános iskola épületét. 
Két héttel korábban fenyegető levelet küldtek az iskola vezetőségének, 
amelyben azt írták, hogy „súlyos következményei” lesznek, ha nem szüntetik 
be haladéktalanul a hangos iskolai szentmiséket. A keresztény iskola 
régóta szálka az iszlámisták szemében, mivel a 173 helyi gyerek nagy 
része muzulmán, és a diákok közül néhányan már keresztény hitre tértek. 
A radikális muszlimok követelik, hogy Budaka körzet hatóságai zárassák be 
az intézményt, mert az „túl zajos”. Április elején Kabunából és a környékről 
35 szélsőséges kövekkel dobálta meg az iskolát tanidő alatt. Az igazgató 
riasztotta a rendőröket.
28 | 29 Egyiptom / Szudán A szudáni Oszmán megtalálta a 
keresztény hitet, mire a családja kitaszította. A fiatalember 2014-ben 
Egyiptomba menekült, mert a szudáni hatóságok megkínozták és halálosan 
megfenyegették. De új hazájában sem talál menedékre. Öt muszlim pap 
fölfedezte a rejtekhelyét, és május végén kopogtattak az ajtaján. Fenyege-
tőzve követelték, hogy Oszmán térjen vissza az iszlámra. A férfi egy héttel 
később telefonhívást kapott. Hangjáról fölismerte az őt korábban életveszé-
lyesen megfenyegető iszlám papok egyikét: „Hitetlenként pokolra kerülsz!” 
Egyiptomban több mint 2 millió szudáni él, akik a politikai konfliktusok és a 
gazdasági válság elől menekültek el a hazájukból. 
30 | 31 Srí Lanka  Egy fiatal figyelmeztette az apostoli egyház papját 
Padukkában (Colombo körzet), hogy 2018. szeptember 22-én (vasárnap) 
ne jöjjön a városba misézni. Ismeretlenek halálosan megfenyegetették a 
lelkészt, amit a gyülekezet tagjai is megerősítettek. A rettegő pap értesítette 
a rendőröket, akik javasolták, hogy saját biztonsága érdekében vegye 
komolyan a figyelmeztetést.

Szorongatottsá-
gomban az Úrhoz 
könyörögtem, 
Istenemhez 
kiáltottam 
segítségért. 
Meghallotta 
templomában 
hangomat, 
kiáltásom fülébe 
hatolt. 
2Sám 22,7

A lángoló
Notre Dame.

Az iraki Pascale és William Warda keresztény 
házaspár egész életét honfitársai szolgálatába 
állította. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 
nemrég kitüntette őket a Nemzetközi Vallássza-
badságért Díjjal (International Religious Freedom 
Award).

Irakban nincs vallásszabadság
A házaspárnak számtalan nehézséggel kell szembe-
sülnie. „Mindenekelőtt meg kell értenünk, hogy ma 
Irakban nincs vallásszabadság” – mondja William 
Warda. A muszlimok nem szabadon választják meg 
a hitüket. Az iszlám vallás elsőbbséget élvez, míg 
a vallási kisebbségeket elnyomják és fenyegetik. En-
nek egyik következménye, hogy sok keresztény és 
jezidi kézben lévő tulajdont koboznak el.

A CSI több mint tíz éve együttműködik a Warda 
házaspár által Bagdadban alapított Hammurab-
bi emberi jogi szervezettel. Rendkívül súlyosan 
érintette őket az iraki keresztény kisebbség drámai 
hanyatlása: míg 2003-ban – az USA iraki invázióját 
megelőzően – több mint 1 millióan voltak, mára 200 
ezer alá süllyedt a számuk. 
Rendszeresen búcsút kell mondaniuk azoknak a 
barátoknak és rokonoknak, akik végleg föladták ha-
zájukban az élhető jövőre vonatkozó reményeiket. 
Biztonsági okokból a Warda házaspár mindkét lá-
nyát külföldre menekítette. A káld katolikus Pascale 
Warda (aki az átmeneti kormány kisebbségügyi 
minisztere volt) férjével együtt a számtalan akadály 
ellenére is folytatni akarja honfitársai érdekében 
végzett áldozatos tevékenységét.
Az ellenséges környezetben azonban nekik is rend-
kívül nehéz kitartaniuk. Ezért a Warda házaspárnak 
szüksége van bátorításra, hogy ne adják föl! 
Kérjük, mutasd meg Pascale és William Wardának, 
hogy gondolatban és imáidban velük vagy. 

Irak: Bátorítsd a hazájukban maradt keresztényeket!
Keresztények százezrei hagyták el Irakot az elmúlt években. A Warda házaspár segíti a legnehezebb 
körülmények közt otthon élőket. Mutasd meg nekik, hogy nincsenek egyedül.

Pascale és 
William Warda 
2019-ben meg-
kapta az USA 
Nemzetközi 
Vallásszabad-
ságért Díját. 
Szükségük van 
a támogatá-
sunkra. | CSI

A Warda házaspár Mike Pompeo amerikai külügymi-
niszterrel.

Vincent Guo 
Hszigyin.

Assembly of God 
protestáns temp-
lom.

Michel Aupetit 
érsek.


