
Legfrissebbek:

www.csi-magyarorszag.hu

Christian Solidarity International
(CSI) keresztény emberi jogi
mozgalom a vallásszabadságért
és az emberi méltóságért.

Alapította 1977-ben
Hansjürg Stückelberger lelkész

Nemzetközi elnök
Herbert  Meier (Svájc)

Kiadó
CSI-Magyarország Alapítvány
1242-Budapest, Pf 291

Adószám
18187506-1-43
Nyilvántartási szám: 9571

Ügyvezető igazgató
Viz Péter

Kuratórium 
Gelley Anna (Elnök)
Bánki Zsolt
Farkas Olivér
Katona István püspök
Németh Géza
Szörényi László

Elérhetőségek
Krisztusi Szolidaritás
1242-Budapest, Pf 291

Internet 
www.csi-magyarorszag.hu

Email 
peter.viz@csi-magyarorszag.hu

        Krisztusi Szolidaritás

Telefon / Fax
06 28 440 656

Adományok
OTP Bank
HUF 11707024-20452708
IBAN HU30 1170 7024 2045 2708 0000 0000

EUR 11763079-11818887
IBAN HU71 1176 3079 1181 8887 0000 0000
Swift code: OTPVHUHB

Előkészítés
Extra Média Nyomda Kft
Székesfehérvár 

Minden jog fenntartva.

HU ISSN 1587-5946

Megjelenik kéthavonta

bátoríts +
tiltakozz!

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

intézkedéseket.” Antaki azt is hangsúlyozza, hogy 
még több szíriait kell megszűrni koronavírusra, 
különös tekintettel az egészségügyi dolgozókra és 
a koronabetegek családtagjaira. Aleppóban nem 
tudják diagnosztizálni a koronavírussal gyanúsítot-
takat. „Ha gyanús eset merül föl a kórházamban, 
a mintát Damaszkuszba küldjük, ahol szükség 
esetén megerősítik.”

Antaki kéri a szankciók eltörlését
A pandémia elleni intézkedések szigorú betartása 
további megpróbáltatásokkal sújtja a már eddig is 
sokat szenvedett szír népet. A munkanélküliség és 
az árak még magasabbra nőnek. Az alapvető ter-
mékekhez még nehezebben jutnak hozzá. A Szíria 
elleni nemzetközi gazdasági szankciók, amelyeket 
az ENSZ nem hagyott jóvá, már eddig is emberek 
ezreit pusztították el. A koronajárvány súlyosbítja 
a szankciók hatásait – figyelmeztet Nabil Antaki. A 
CSI partnere egyértelműen kijelenti: „Jó lenne, ha 
az Európai Unió és az Egyesült Államok megszün-
tetné ezeket a szankciókat.”

Szíria: A koronavírus terjedésének következetes megelőzése
Hivatalosan a pandémia eddig alig érintette Szíriát. Mivel azonban a háború sújtotta 
országban az orvosi ellátás nagyon hiányos, a megelőző intézkedések rendkívül fontosak 
– magyarázza Dr. Nabil Antaki, a CSI aleppói partnere. Szíria második legnagyobb 
városában a CSI támogatja a koronavírus járvány veszélyeire figyelmeztető kampányt.

Nepál: 

Különleges 
engedélyünknek 
köszönhetően 
helyi partnereink 
szétoszthatják 
az élelmiszere-
ket a leginkább 
rászorulók és 
kiszolgáltatottak 
javára. | CSI

042020
április

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az 1% szja fölajánlását!
Mély tisztelettel és hálával tartozunk kedves 
Támogatóinknak, akik az apokaliptikus világjárvány 
idején is elköteleződnek a hitük miatt üldözöttekkel. 
Nélkülük semmire sem mennénk. 
Isten áldja meg önzetlen segítségüket!

Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

nyen azt hiheti, hogy Szíriában már több ezer 
koronavírussal fertőzött ember él. Pedig 2020. 
április 6-ig mindössze 19 ember betegedett meg, 
közülük kettő végződött halállal. Az első fertőzött 
személyről – egy 20 éves nőről, aki külföldről tért 
vissza Szíriába – március 22-én számoltak be. 
A szíriaiak meglepő módon betartják a kormány 
szigorú utasításait. Sokan rendszeresen maszkot 
és kesztyűt viselnek, és amikor csak lehetséges, 
kézfertőtlenítőt használnak.

Szíria nem bírna ki egy európai méretű járványt
A CSI partnere, Dr. Nabil Antaki elmondta: jó oka 
van a korlátozó intézkedések lakossággal történő 
következetes betartatásának. „Infrastruktúránk 
szinte teljesen megsemmisült a háborúban. Mi, 
szírek megsemmisülnénk, ha itt egy európaihoz 
hasonló koronajárvány törne ki. Ha a kétmilliós 
Aleppóban 1000 ember fertőződne meg koro-
navírussal, 100 betegnek kéne intenzív kezelést 
kapnia lélegeztetőgéppel. De egész Aleppóban 
összesen nincs ennyi gépünk. Ezért feltétlenül 
szükséges, hogy betartsuk a szigorú korlátozó 

Az aleppói 
örmény evan-
gélikus „Béthel 
Poliklinika” 
orvosi és ápolói 
csapata profin 
harcol a korona-
vírus ellen. 
| fb Armenian 
Evangelical 
Bethel Church

A CSI projektjei szintén érintettek
A CSI több, a koronavírus terjedése elleni véde-
lemről szóló projektjét is érintik a megszorítások. 
Partnereinknek ezért kreatívnak kell lenniük, hogy 
folytathassák a munkát.
Ez vonatkozik például a CSI partner Iszkander 
Agobian tevékenységére, aki 2019 novembe-
rében nyitotta meg gyermek- és nőközpontját a 
Tartusz kikötővárosban lévő Wadi-ash Shaterben. 
80 gyermeket gondoztak itt. A pszichoterápiás 
csoportos megbeszéléseken 15 nő vett részt. 
További 20 nő fodrászatot tanult. A központot a 
koronajárvány miatt be kellett zárni.
A szír vállalkozás közben alternatív ápolási lehe-
tőségeket talált. Gyorsan új központot helyeztek 
üzembe a háború sújtotta ar-Rastan városban, 
Homsztól 20 km-re északra. Mivel Iszkander nem 

tud odamenni, két nőt vett föl ar-Rastanból, akik 
most tíz gyermeket gondoznak. Rajzot és a kép-
zőművészetet tanítanak nekik. Így lehetővé teszik, 
hogy a köztes időt értelmes munkával töltsék. 
Több kisebb műalkotás már meg is született.
A Tartuszban gondozott gyermekek Iszkandertől 
kapnak festőeszközöket, hogy otthonról folytat-
hassák kreatív tevékenységüket. A férfi a közös-
ségi médiában is kapcsolatba tud lépni a csoport-
jával. Az alkalmazott nők továbbra is megkapják a 
fizetésüket.
A CSI támogatja a járvány elleni küzdelmet

A CSI a pandémia szíriai terjedése elleni küzde-
lemben, amely Dr. Nabil Antaki szerint végzetes 
következményekkel járhat, támogatja az aleppói 
örmény protestáns közösséget is. Helyi partnere-
ink élelmiszert és gyógyszereket osztanak szét az 
embereknek, akik a kijárási tilalom miatt még sú-
lyosabb helyzetbe kerültek. Képzéseken oktatják 
a lakosságot a Covid-19 veszélyeire, megtanítják 
őket a fertőzés elleni védelem legfontosabb szabá-
lyaira, arcmaszkot, szappant és fertőtlenítőszereket 

osztanak szét nekik. Az örmény protestáns 
közösség nagyon aktív a koronavírus terje-
dése elleni digitális megelőző munkában is. 
A Béthel templom és a környékbeli területek 
nagyszabású, alapos fertőtlenítését már 
elvégezték. Az aleppói örmény evangélikus 
„Béthel Poliklinika” orvosi és ápolói csapa-
ta nagyon profin kezeli a Covid-19 terjedésének 
kockázatát. Állandó kapcsolatban állnak az egész-
ségügyi hatóságokkal. A koronavírustól és más 
betegségektől szenvedők számára pedig ingyenes 
orvosi ellátást biztosítanak.

Köszönjük, hogy segíted a rászoruló családokat, 
akik mindenüket elvesztették a koronavírus járvány 

elleni intézkedések miatt!
• 15.000.-Ft  – Megelőző intézkedések a Covid-19  
   terjedésének csökkentésére.
• 25.000.-Ft  – Egy rászoruló család havi 
   élelmiszeradagjára.
• 50.000.-Ft  – Egy rászoruló család kéthavi 
   élelmiszeradagjára.

A szíriai kormány szigorú intézkedéseket hozott 
a koronavírus terjedésének megakadályozására. 
Az iskolákat 2020. március 13-án bezárták, az 
országhatárt lezárták. Az éttermek, kávézók és 
szórakozóhelyek is zárva vannak. Nincsenek kul-
turális események sem.
A szíriai tartományok közötti utazás csak korlá-
tozottan lehetséges. Március 30. óta országos 
kijárási tilalom van este 6 órától reggel 6 óráig. 
Ezenkívül a damaszkuszi repülőtéren megszűnt a 
nemzetközi légi forgalom.
A drasztikus intézkedések az északkelet-szíriai 
kurd területeken és az iszlámista lázadók által 
elfoglalt északnyugati régiókban is érvényesek.

Az első fertőzést március végén jelentették
A szigorú intézkedések ismeretében bárki köny-

John Eibner, a 
CSI ügyvezető 
igazgatója 2017. 
februárban ellá-
togatott Dr. Nabil 
Antaki kliniká-
jára. Az Aleppói 
orvos, CSI 
partner számára 
nem kétséges, 
hogy Szíriában 
szigorú védő-
intézkedésekre 
van szükség. 
| CSI

Iszkander pro-
jektje a pandé-
mia előtt a nők 
öntudatra ébre-
dését segítette. 
| CSI

Dear President Erdogan,
I am deeply concerned about the recent arrests of three Christians in Tur Abdin: Syriac-Orthodox 
priest Sefer Aho Bileçen, Mukhtar Josef Yar, and Musa Taştekin. Although all three were released 
within a week there seems to be a pattern of detaining representatives of the remnant Christian 
community in southeastern Turkey on unfounded charges of terrorism and links to the PKK.
I urge you to take all necessary measures for the protection of Christians and other vulnerable 
minorities in Turkey

Mélységesen aggódom a nemrég Tur Abdinban letartóztatott három keresztény: Sefer Aho 
Bileçen szír ortodox pap, Josef Yar faluvezető, és Musa Taştekin miatt. Bár egy héten belül 
szabadon engedték őket, úgy tűnik, a hatóságok ugyanazt a sablont követik: a Délkelet-Török-
országban élő keresztényeket terrorizmus és a PKK-hoz fűződő kapcsolatok alaptalan vádjával 
veszik őrizetbe.
Felszólítom Önt, tegyen meg mindent a keresztények és más kiszolgáltatott kisebbségek védel-
mére Törökországban.

Hely, keltezés                                          Aláírás
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Kedves Támogatónk!
Év elején még egyikünk sem gondolta, hogy a Covid-19 vírus ilyen gyorsan megrengeti az ember épített világát, és megmutatja sebezhető-
ségünket. A magunk teremtette biztonság összeomlott. Feszültekké válunk a négy fal közé bezárva, mert még a fizikai mozgásunkról sem 
dönthetünk szabadon. Egyúttal ráébresztett arra is, hogy milyen nélkülözhetetlen kincs az egészségünk. 

„Teljes sebességgel haladtunk előre [téves irányba], erősnek és mindenre képesnek éreztük magunkat. Haszonra éhezve hagytuk, hogy a 
javak halmozása és a sietség elkábítson. Nem álltunk meg, nem tértünk magunkhoz a háborúk és a globális igazságtalanságok ellenére sem, 
nem hallottuk meg a szegények és súlyosan beteg bolygónk kiáltását sem” – mondta nemrég Ferenc pápa.

Nemcsak a gazdag, a fejlődő és szegény, háborúktól sújtott országok sem tudnak megfelelően reagálni a fertőzés okozta fenyegetésre. 
Különösen a nagyon sűrűn lakott államokat fenyegeti a gyorsan terjedő vírus. A CSI jelenléte kulcsfontosságú ezekben a régiókban. Soha 
ne felejtsük el, hogy életünk törékeny ajándék. Igen, halandó, gyönge lények vagyunk, és nincs elég erőnk sem képességünk, hogy mindent 
ellenőrizzünk. 

A félelemre elsősorban az úgynevezett hétköznapi emberek zokszó nélküli példamutató helytállása ad választ. Nekik sohasem jut hely a 
világlapok címoldalán, és sosem szerepelnek a tévék csillogó showműsoraiban, ám mégis nélkülözhetetlenek: orvosok, ápolók, nővérkék, 
gyógyszerészek, élelmiszerbolti eladók, pékek, árufeltöltők, takarítók, idősgondozók, fuvarozók, ételfutárok, rendfenntartók, betegápoló 
apácák, papok, lelkészek, szemétszállítók, buszsofőrök, villamosvezetők – egyszóval mindazok, akik működtetik az országot. Ők is megérde-
melnek legalább egy hálás mosolyt.

Ha értelmet akarunk adni a történteknek, és elfogadjuk, hogy minden esemény mögött létezik egy magasabb rendű spirituális cél, ébresszük 
föl magunkban a szolidaritás, és a remény lángját. Testvérként összetartozunk. Nem menetelhet senki csökönyösen külön a saját útján, csakis 
összekapaszkodva jutunk előbbre. Mindannyian valamilyen kapcsolatban élünk, és minden, ami az egyik embert érinti, hatással van a másikra 
is. A vírus nem kivételez. Egyenlően bánik velünk, és emlékeztet rá, hogy mindannyian egyenlők vagyunk: kultúrától, vallástól, 

meggyőződéstől, foglalkozástól, faji és nemi hovatartozástól, képességektől, vagyoni helyzettől és ismertségtől függetlenül. „Szeresd felebará-
todat, mert olyan mint te.” (Lev 19,18; ford.: M. Buber) Ebben a szellemben vigyázzunk egymásra, óvjuk és védjük meg egymást, és emlékez-
zünk rá, milyen értékes a családi és otthoni életünk, amit eddig talán nem becsültünk meg eléggé, sőt annyira figyelmen kívül hagytunk. 

A bajban végletesen leegyszerűsödnek, egyértelművé válnak és kisimulnak a dolgok, ami segít fölismerni a hibáinkat. A megértés pedig elhoz 
egy új kezdetet. A koronavírus okozta nehézségek rádöbbentenek azokra a létfontosságú értékekre, amiket már elfelejtettünk, de arra is, hogy 
sokminden, amivel eddig körülvettük magunkat, csupán haszontalan gyarlóság. Ez a próbatétel valójában egy nagy, fölkínált lehetőség, és 
csak rajtunk múlik, hogy fölfogjuk és okuljunk belőle. Van most elég időnk rá, hogy újraértékeljük a dolgainkat. Magunk mögött hagytunk egy 
elmúlt világot, de előttünk áll egy másik.

A szükség megtanít imádkozni. A válság idején forduljunk Teremtő Atyánkhoz. Viharban vagyunk és borzalmasan bízunk benne, akár egy 
gyermek.

„Nyisd meg szívünket a reményre, Urunk. Te vagy az élet Istene, és mi hozzád menekülünk a koronavírus okozta bajok idején. Imádkozunk 
mindenkiért, akiknek mindennapi életére most súlyos terhek nehezednek, és gyógyulást kérünk minden beteg embertársunk számára. Légy 
közel a szenvedőkhöz, és különösen a haldoklókhoz. Adj bölcsességet, kitartást, erőt és védelmet az orvosoknak, nővéreknek, gyógyszerku-
tatóknak, és minden szolgálatban lévőnek ebben a szélsőséges helyzetben. Világosítsd meg a politikusokat, és a világ felelős vezetőit, hogy 
helyes döntéseket hozzanak.

Hozzád menekülök Uram, mert csak nálad találok biztonságot. Te mindig velünk vagy a szenvedésben. Sosem hagysz vigasz nélkül és 
reménykedem, hogy segítségeddel túljutunk a mostani nehézségeken. Legyen meg a te akaratod. Ámen.”

Vigyázzanak magukra! Maradjanak otthon, legyenek derűsek, mosolyogjanak sokat, online öleljék meg szeretteiket és kövessék a híreket! 
Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek támogatásáért, 

1 | 2 | 3 Franciaország
2020. március végén a CSI-Franciaország strasbourgi csoportvezetőjének fe-
leségét is megfertőzte a Covid–19 vírus. Ő a koronavírus első áldozata a CSI 
nemzetközi szervezetén belül. Jean-Daniel Peter vezeti a CSI-Franciaor-
szág strasbourgi csoportját. Nemrég felesége, Evelyne Peter is elkapta a 
koronavírust. A Strasbourgban élő házaspár a Les Diaconesses de Strasbourg 
idős, nagyrészt beteg apácáival él együtt, akikről az utóbbi időben Mme Evely-
ne gondoskodott. A 68 éves cukorbeteg asszonyt most kórházban kezelik, és 
bár valamelyest javult az állapota, fizikailag nagyon gyenge. Férje, aki szintén 
veszélyeztetett, a fiukkal együtt otthon van, ők mindketten egészségesek.
Imádkozzunk Mme Evelyne Peter és a beteg nővérek mielőbbi fölépüléséért.
4 | 5 USA / Törökország
Az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza 2019. október 29-én elfogadta 
azt a határozatot, amely kimondja, hogy az Oszmán Birodalom által 1915-
1923 között végbevitt örmény keresztényellenes tömegmészárlás népirtás 
volt. Noha a genocídium ténye jól dokumentált, Törökország továbbra is 
tagadja, és elítéli az amerikai állásfoglalást. Törökországot korábban is 
kritizálták, többek között a 2019. októberi észak-szíriai inváziója miatt. Nancy 
Pelosi, a Képviselőház elnöke kijelentette: „Ha figyelmen kívül hagyjuk a tör-
ténelmünket, végig kell néznünk, hogy újra megismételjük a múltbeli hibákat.” 
Imádkozzunk, hogy az USA gyakoroljon nyomást Törökországra a még ott élő 
keresztények jogainak védelmében. 
6 | 7 | 8 Azerbajdzsán
Az 1921 óta Zürichben megjelenő Schweizer Monat című politikai, üzleti és 
kulturális magazin 2019 decemberében emailt kapott Azerbajdzsán berni 

nagykövetétől. Ebben a diplomata hivatalosan közölte, hogy országa a lap 
szerkesztőségének több tagját nem kívánatosnak (persona non grata) nyilvá-
nította. A Schweizer Monat szeptemberi száma 34 oldalas összeállítást közölt 
az örmény keresztény Hegyi-Karabah Köztársaságról, amely a nemzetközi jog 
értelmében (de jure) Azerbajdzsán része. A svájci újságírók engedély nélkül 
léptek be a mintegy 10 millió lakosú muszlim országba. Nagorno (Hegyi) 
Karabah – amely de facto a vele határos Örményország része – volt a CSI 
első háborús övezetben lévő projektje. A CSI az 1990-es évek elején légihíd 
segítségével juttatott élelmiszer és gyógyszerszállítmányokat a mindössze 
150 ezer lakosú kis országba, így biztosítva túlélésüket. Sajnos a határon még 
ma is halálos áldozatokat követelnek a fegyveres összecsapások.
9 | 10 Burkina Faso
A nyugat-afrikai államban tombol az erőszak. 2019. december 24-én hét 
katonát és 35 civilt gyilkoltak meg – gyaníthatóan dzsihádisták. Az iszlámisták 
évek óta támadják a kaszárnyákat, a rendőrőrsöket, a közigazgatási ható-
ságokat és az iskolákat. 2019-ben a keresztények is célkeresztbe kerültek. 
December 1-jén fegyveresek megtámadtak egy templomot az ország keleti 
részén, a Nigerrel határos Hantoukourában. Legalább 14 embert lelőttek, és 
sokat megsebesítettek. Burkina Faso 20 millió lakosának 60,5%-a muszlim, 
24% keresztény, 15,3% pedig törzsi vallások követője.
11 | 12 | 13 Purim
A zsidók a Krisztus előtti 5-ik századi pogromból való megmenekülésükre 
emlékeznek. Hámán a birodalom ellenségeinek állítva be, ki akarta irtani a 
perzsa uralom alatt élő zsidókat. Az ószövetségi Eszter könyvében olvassuk, 

hogy Eszter (Hadassza) királyné életét kockáztatta népe megmentéséért, 
míg nagybátyja, Mordechai (Márdokeus) imára és böjtre szólította föl őket. 
Hámán főminisztert, aki „igyekezett elveszteni minden zsidót”, fölakasztot-
ták. Ma is szükség van Eszterhez hasonló bátor emberekre, akik kiállnak a 
hitük miatt üldözöttekért. A Purim név eredete a sorsvetést jelentő pur szó. 
Hámán így választotta ki azt az időpontot, amikor rá akarta szabadítani hordáit 
a zsidókra.
14 | 15 | 16 Pakisztán 
Ászja Bibit 2009. júniusban tartóztatták le, majd később halálra ítélték 
Mohamed próféta állítólagos meggyalázásáért. Több mint 10 év börtön után 
a pakisztáni Legfelső Bíróság 2019 januárjában fölmentette a katolikus asz-
szonyt. Bibi és családja 2019. május óta Kanadában él, szigorú biztonsági in-
tézkedések között. Hónapokig semmilyen hír sem jött felőle. 2020 januárjában 
meglepetésre megjelent Bibi önéletrajza, melyet Anne-Isabelle Tollet 
francia újságírónő rögzített, egy fénykép kíséretében. Ez az első fotó, amelyen 
Ászja Bibi kiszabadulása óta látható.
17 | 18 | 19 Szaúd-Arábia
Raif Badavi szaúdi bloggert 2012-ben 10 év börtönre és 1000 korbácsütés-
re ítélték a rezsimet és az iszlámot bíráló nyilatkozataiért. Badavi tiltakozásul 
a kegyetlen börtönkörülmények miatt, éhségsztrájkot folytatott. Korábbi ügy-
védje, Waleed Abu al-Khair, akit 2014-ben 15 év börtönre ítéltek, szintén 
éhségsztrájkba kezdett. 2020. január végén kórházba szállították őket. A CSI 
többször kérte Badavi azonnali szabadon bocsátását – eddig eredménytele-
nül. Raif Badavi húga, Samar szintén börtönben van.
20 | 21 | 22 Törökország

Hurmuz és Şimoni Diril eltűnt Törökország délkeleti részén, Meer 
(Kovankaya) faluban 2020. január 11-én. A településen mindössze ők ketten 
voltak keresztények. A Törökország délkeleti részén élő keresztények két tűz 
közé szorultak: a török hatóságok, és a kurd PKK (Kurd Munkáspárt) milicistái is 
zaklatják őket. 2020. január elején a hatóságok rövid időre letartóztatták Sefer 
Aho Bileçen atyát, a keresztény Josef Yar faluvezetőt és Musa Taşte-
kint, a PKK állítólagos támogatása miatt. A CSI követeli, hogy a török kormány 
védje meg keresztény polgárait ahelyett, hogy ártatlanul bebörtönzik őket. 
23 | 24 Nigéria
„Plateau szövetségi állam keresztény lakossága teljesen védtelen, nincsenek 
fegyvereik. Mégis amikor a hadsereg egy fulani támadás után bemasírozik a 
faluba, a katonák gyakran késekkel és botokkal támadnak a túlélő kereszté-
nyekre.” Franco Majok, a CSI projektmenedzsere mondta ezt legutóbbi 
nigériai útjáról. 2019-ben legalább 1000 keresztényt öltek meg Nigériában.
25 | 26 | 27 Nigéria
2020. január 8-án éjjel ismeretlen fegyveresek benyomultak a kadunai papi 
szemináriumba, ahol válogatás nélkül lövöldözni kezdtek, majd négy kispapot 
magukkal hurcoltak. A rendőrségi szóvivő szerint a támadók bejuthattak a 
szemináriumnak abba a részébe is, ahol 268 diákot szállásoltak el.
28 | 29 | 30 Szíria
A CSI Szíriában többek között együttműködik az aleppói maronita egyház-
megyével, és támogatja a rákbetegek gyógyítását. A CSI 2019-ben 71 beteg 
költségeit fizette ki. Egyikük az Aleppóban élő 20 éves keresztény B. Az 
ország több körzetében meredeken nő a rákbetegek száma.

A koronavírus teljes erővel lecsapott ránk. Szakítanunk kellett eddig jól megszokott életünkkel, és korlá-
toznunk kell magunkat a mindennapokban. Ez mindannyiunkat fájdalommal tölt el. Mégis biztosak lehe-
tünk abban, hogy nem kell lemondanunk alapvető szükségleteinkről, és itt senkit sem fenyeget éhínség.
De nagyon másképp van ez azokban az országokban, ahol a CSI támogatja az üldözött keresztényeket 
és más kisebbségeket. A CSI projekt országaiban rendkívül szigorú intézkedéseket vezettek be a fertőzés 
kockázatának csökkentésére. Ha a járvány elterjed, az amúgyis elavult, törékeny és túlterhelt egészség-
ügyi rendszerek összeomolhatnak.
Éhínség fenyeget
Már alkalmazottak és idénymunkások milliói veszítették el állásukat az eddigi intézkedések hatására, akik 
nem tudják, hogyan etessék a családjukat. Ők sürgős segítségre szorulnak.
A CSI helyi partnerei a helyszínen osztanak élelmiszert a rászorulóknak. Ezt az illetékes kormányoktól 
kapott különleges engedélyek teszik lehetővé. Emellett a CSI megbízottai elkötelezetten oktatják honfitár-
saikat a koronavírus veszélyeire.
Kérjük, segítsd a rászoruló családokat, akik mindenüket elvesztették a vírusfertőzés elleni intézkedések 
miatt, és most éheznek. Már 25.000.-Ft biztosítja egy teljes család havi élelmiszerszükségletét.
Köszönjük a segítséget a vírusfertőzés legkiszolgáltatottabb áldozatainak nevében.

Koronavírus: Rendkívüli segély az éhezőknek
A Covid-19 vírus miatt sokan elvesztették az egzisztenciájukat. A kormányok 
intézkedései következtében több országban súlyos éhínség fenyeget. A bajba 
jutottaknak sürgős segítségre van szükségük.

Ha hozzám 
fordul, meghall-
gatom, minden 
szükségben 
közel vagyok 
hozzá, meg-
szabadítom 
és dicsőséget 
szerzek neki. 
(Zsolt 91,15)
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Banglades: Part-
nereink elkötele-
zetten terjesztik 
a koronavírus 
oktatási szóróla-
pokat a lakosság 
körében. | CSI

Pakisztán: Kara-
csiban a korona 
világjárvány 
legsebezhetőbb 
áldozatai élelmet 
kapnak a CSI 
partnereitől. | 
CSI

Franciaország: A 
Les Diaconesses 
de Strasbourg 
idős apácái.

Ászja Bibi 2020. 
február 26-án 
Anne Hidalgo 
párizsi főpol-
gármestertől 
megkapta a 
tiszteletbeli 
francia állampol-
gárságot. 

Az üzenet fél-
reérthetetlen: a 
koronavírus elleni 
védelem érdeké-
ben a szíriaiak-
nak otthon kell 
maradniuk. | CSI


