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Zdjęcie tytułowe:
Kusum (imię zmienione) 
dorastała w rodzinie 
hinduskiej, ale jako 
dziecko postanowiła 
stać się chrześcijanką.  
Mieszkańcy wioski 
obwinili ją z jej wiarą 
w Jezusa za śmierć 
męża i syna, a jej teść 
chciał ją zabić.
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Drodzy przyjaciele,
Wydanie nowego Indeksu 2017 jest zawsze zwią-
zane z wieloma wcześniejszymi badaniami i ogro-
mem pracy, jaka musi być wykonana. Na podsta-
wie szczegółowych sprawozdań z całego świata 
nasi eksperci i analitycy opracowują ranking 50 
krajów, w których dochodzi do największego uci-

sku chrześcijan. Co roku jesteśmy wdzięczni za aktywne wsparcie 
w tych badaniach ze strony naszych partnerskich wspólnot, które są 
zmuszone działać w ukryciu. Wiarygodność i wyrazistość ŚIP opie-
ra się głównie na tym, że znaczącą rolę w jego tworzeniu mają ci, 
którzy na co dzień są ofiarami ciemiężenia i represji. Jednak w ob-
liczu największego prześladowania chrześcijan wszechczasów nie 
wystarczyłoby zadowolenie się jedynie statystyką. Decydujące jest 
to, że potrafimy im współczuć, jednocześnie pragnąc też poznać ich 
historie. Jezus powiedział w Ew. Mateusza 
25,40: »Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście«. 
Z tego powodu w tym wydaniu magazynu 
znajdziecie osobiste historie chrześcijan, któ-
rzy jednocześnie reprezentują miliony innych 
wierzących. W magazynie »Oblicza prześla-
dowań« oddajemy głos tym właśnie braciom 
i siostrom. Pragniemy dotrzeć do wielu osób 
z wolnego świata, aby modlili się za prześla-
dowanych i w przyszłości stawali się po ich 
stronie. W tej kwestii nie możemy pozwolić 
sobie na brak jedności, kłótnie, waśnie i spory. 
Musimy stanąć do walki, jako dobrzy słudzy 
Świętego Boga otaczając ich swoimi modli-
twami i robiąc wszystko, aby ich wesprzeć 
w ich niedoli.

Niech Bóg poprzez ten magazyn stworzy silną 
więź pomiędzy nami a naszymi prześladowa-
nymi braćmi i siostrami w Chrystusie Jezusie, 
który powróci.
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OBLICZA 
PRZEŚLADOWAŃ: 
Oddajemy głos 
prześladowanym

LISTA
 1.  Korea Płn.
 2. Somalia
 3. Afganistan 
 4. Pakistan
 5. Sudan
 6. Syria
 7. Irak
 8. Iran
 9. Jemen 
 10. Erytrea

 11. Libia
 12. Nigeria
 13.  Malediwy
 14.  Arabia Saudyjska
 15. Indie
 16. Uzbekistan
 17. Wietnam
 18. Kenia
 19. Turkmenistan
 20. Katar
 21. Egipt
 22. ...

 24. Palästinenserge-
biete
 25. Brunei 
26.   Zentralafrikani-

sche Republik
 27. Jordanien
 28. Dschibuti
 29. Laos
 30. Malaysia

 31. Tadschikistan
 32. Tunesien
 33. China
 34. Aserbaidschan
 35. Bangladesch
 36. Tansania
 37. Algerien
 38. Bhutan
 39. Komoren
 40. Mexiko
 41. …

Leszek Osieczko, kierownik Opne Doors Polska

WSTĘP
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W 50 krajach ujętych w Światowym Indeksie 
Prześladowań (ŚIP)  żyje około 4,8 mld osób, w tym 
ok. 650 mln chrześcijan (13% populacji), z których 
ponad 200 mln jest narażonych na szczególnie 
silne prześladowania. Ta liczba jest wynikiem no-
wego oszacowania opartego na bardziej wyrafino-
wanych metodach badań. Głównym powodem, dla 
którego od wielu lat rośnie ucisk chrześcijan jest 
rozprzestrzenianie się grup islamskich, takich jak 
IS oraz znaczny wzrost nacjonalizmu religijnego, 
zwłaszcza w Azji.

GLOBALNE TRENDY
Wzrost religijnie motywowanego nacjonalizmu 
w Azji
W żadnym z azjatyckich krajów nie zmniejszyła 
się liczba punktów w stosunku do poprzedniego 
roku. W Indiach dziesiątki tysięcy hinduistycz-
nych nacjonalistów wykształciło swoich zwo-
lenników do tego, aby kierowali szkołami w celu 
edukowania całych rodzin na hinduskich na-
cjonalistów. W wielu azjatyckich krajach, rządy 
umacniają związki między religią a przynależ-
nością do państwa. W związku z tym powstają 
silne przekonania, że np. aby być prawdziwym 
obywatelem Sri Lanki, trzeba być buddystą albo 
że prawdziwy Malezyjczyk to muzułmanin.

Rosnąca islamizacja w Afryce
W krajach Afryki na południe od Sahary, akcepta-
cja wojującego islamu znacznie wzrosła w wielu 
obszarach społeczeństwa. Islamiści z hojną po-
mocą finansową z Arabii Saudyjskiej budują sieć 
szkół z naciskiem na nauczenia zasad radykalne-
go islamu w Somalii, Kenii, Nigrze i Burkina Faso. 
Wywierają też presję na rządy w kwestii uzyska-
nia pozwoleń, budowy meczetów oraz wsparcia 
swoich kandydatów na publiczne urzędy.

Polaryzacja Bliskiego Wschodu
Iran i Arabia Saudyjska, to dwa wrogie kraje 
działające w oparciu o bardzo islamistyczną 
agendę, które chcą mieć wpływy na wydarze-
nia na Bliskim Wschodzie. Iran po zakończeniu 
umowy nuklearnej z USA więzi więcej chrześci-
jan z kościołów domowych.

Oprócz tych ekstremistycznych islamskich 
rządów funkcjonuje grupa autokratycznych 
reżimów np. w Syrii, Egipcie i Algierii, które pró-
bują zwalczać islamskich ekstremistów. Tu po-
nownie chrześcijanie znajdują się w krzyżowym 
ogniu ataków.

ŚWIATOWY INDEKS 
PRZEŚLADOWAŃ 2017
Trendy i kulisy

Bardziej szczegółowe informacje oraz filmy znajdują się na: 

www.opendoors.pl/sip

Zachęcamy, by zamawiać 
mapę Światowego Indeksu 
Prześladowań (np. by wy-
wiesić ją w kościele) kon-
taktując się z nami:  
22/ 250 16 70 lub 
info@opendoors.pl

KULISY



Liczby nie mają ani głosu ani 
twarzy. Jednak za liczbami 
ukrywają się cierpiący 
mężczyźni, kobiety i dzieci, 
o których chodzi w Światowym 
Indeksie Prześladowań. Poprzez 
osobiste historie możemy 
poznać prześladowanych 
chrześcijan i mieć udział 
w ich życiu i trudnościach. Są 
przykładem niewyobrażalnego 
cierpienia, jakie miliony osób na 
całym świecie znoszą z powodu 
wiary w Jezusa Chrystusa. 
Jednocześnie można zobaczyć, 
jak dużą siłę daje im ich wiara. 
Historie o nich są połączone 
z serdecznym zaproszeniem 
do wypełnienia ich pilnego 
życzenia: »Módlcie się za nas«.

Indeks Prześladowań 2017
OBLICZA PRZEŚLADOWAŃ
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Lauro Pérez Núñez mieszkał w dużym 
mieście Nezahualcoyotl, gdy poznał Je-

zusa Chrystusa i postanowił zostać chrześcija-
ninem. Od razu zaczął prowadzić inne życie – 
do tej pory jego żona i dzieci cierpieli z powodu 
zależności od niego oraz jego braku odpowie-
dzialności. Gdy powrócił do swojej ojczyzny na 
południu Meksyku, przesiąkniętej rdzenną kultu-
rą, jego nowa wiara nie została dobrze przyjęta. 
Inni mieszkańcy wioski wywierali na nim coraz 
większą presję. Jego rodzinie zarzucono, że 
szkodzi tamtejszej ludności. Jednak Lauro po-
został wytrwały w wierze. Mężczyzna był wie-
lokrotnie aresztowany przez miejscowe władze. 

Jego dzieciom odmówiono możliwości uczęsz-
czania do lokalnej szkoły. Ostatecznie Lauro 
opuścił wioskę na trzy miesiące. Po powrocie 
zaczął otrzymywać pogróżki. Około 30-osobo-
wy tłum zgromadził się pod domem jego matki, 
gdzie się zatrzymał. Zebrani odcięli dopływ 
prądu i wody oraz wybili szyby w oknach. Wła-
dze uznały, że to jego wina i aresztowały go: 
Sprzeciwił się miejscowym zwyczajom i z tego 
powodu musiał zostać wypędzony z wioski. Dziś 
Lauro mieszka ze swoją rodziną w innej miej-
scowości w pobliżu jednego z kościołów. Dzięki 
członkom wspólnoty otrzymał również działkę, na 
której może zbudować dom dla swojej rodziny. /

MEKSYK

LAURO: ARESZTOWANY, WYPĘDZONY I ZAGROŻONY ŚMIERCIĄ

Z powodu ogromnego głodu panującego 
w Korei Północnej, Cho* jadał ze swo-

ją rodziną nawet korę drzew i trawę. Gdy jego 
rodzice, żona i mała córeczka umarli z głodu, 
Cho nie widział już w życiu żadnego sensu. Zde-
cydował się, mimo dużego niebezpieczeństwa, 
uciec do Chin. Do tej pory czcił i miłował zało-
życiela państwa Kim Ir Sena, jednak gdy zoba-
czył, że w Chinach zjada się nawet psie mięso, 
a w Korei Północnej ludzie umierają z głodu, 
był wstrząśnięty. W Chinach Cho poznał Jezu-
sa i został chrześcijaninem. Gdy szukał innych 
uciekinierów z Korei Północnej, aby im pomóc, 
został złapany przez chińską policję przygra-

niczną, która go przesłuchiwała i torturowała. 
Potem został zabrany do obozu pracy w Korei 
Północnej. Wielu współwięźniów umierało z po-
wodu ciężkiej pracy, maltretowania i głodu. 
Cho przeżył i po sześciu miesiącach został nie-
spodziewanie uwolniony. Wtedy udało mu się 
uciec przez Chiny do Korei Południowej. »Nie 
byłem lepszy od północno-koreańskich władz. 
Wtedy, podczas pierwszej ucieczki, mógłbym 
zabić każdego. Ale później poznałem Jezusa. 
Od tego czasu widzę wszystko inaczej. On mnie 
uratował i zbawił, dlatego chcę wybaczyć także 
moim prześladowcom«. /

*Imię zmieniono

Lauro (po lewej) z rodziną

KOREA PÓŁNOCNA

CHO: NOWE ŻYCIE
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Nowa nadzieja zagościła w ży-
ciu Kemi od kiedy doświadczy-
ła Bożej troski i wsparcia od 
innych chrześcijan

W zamachu przygotowanym przez ekstremi-
stów islamskich zamordowano Pastora Sa-

muela i zniszczono jego dom razem z całym dobyt-
kiem. Żona Samuela o imieniu Kemi zdołała uciec 
razem z dziećmi tylko dzięki interwencji jednego 
z napastników i pomocy muzułmańskiego sąsiada. 
Wstrząśnięta traumatycznymi wydarzeniami Kemi, 
pozostała bez środków do życia i opiekuje się te-
raz sama piątką dzieci. Dodatkowym utrudnieniem 
jest fakt, że wdowy w Nigerii są często margi-
nalizowane w społeczeństwie. Partnerzy Open 
Doors wsparli ją w traumie oraz okazali praktycz-
ną pomoc. Obecnie znowu mają gdzie mieszkać 
i z dziećmi również jest wszystko dobrze. »Jezus 
jest moją siłą. Nie było dnia, żeby mnie zostawił. 
Zaopatrzył mnie we wszystko, czego potrzebuję« – 
Kemi nadal bardzo brakuje męża. Jednak ufa Panu 
i czuje, że był z nią w trudnym czasie. – »Modlę 
się w mój osobisty, prosty sposób i wiem, że Jezus 
mnie wysłuchuje«. Boża bliskość i świadomość, że 
inni chrześcijanie również się za nią modlą, są dla 
Kemi ogromnym pocieszeniem. /

NIGERIA 

KEMI:  JEZUS JEST MOJĄ SIŁĄ

Aaron* regularnie spotykał się z innymi 
wierzącymi w swoim mieszkaniu. Gdy 

jeden z sąsiadów poinformował o tym policję, 
funkcjonariusze przeprowadzili nalot. Ciężko 
uzbrojeni przeszukali mieszkanie i aresztowali 
wszystkich obecnych. Dopiero po ośmiu miesią-
cach aresztu rozpoczęto przesłuchania. »Zosta-
liśmy zamknięci z przeróżnymi ludźmi. Prawie 
nie mogliśmy spać. Nie było żadnej prywatno-
ści, co wiązało się z wieloma upokorzeniami. Na 
zewnątrz, gdzie w końcu był dostęp do słońca, 
mogliśmy wychodzić tylko w niedzielę na 30 
minut«. Ponieważ Aaron odmówił ujawnienia 
informacji o innych chrześcijanach, związy-
wano jego nogi na całe dnie. Więzienny rygor 
doprowadził do tego, że Aaron doznał wylewu 
i jest od tej pory sparaliżowany. Po dwóch la-
tach w zamknięciu mężczyzna odczuwał silną 

ERYTREA 

AARON: JEZUS JEST OBECNY  –  
NAWET W WIĘZIENIU

depresję. Jednak wtedy zdecydował się całkowi-
cie zaufać Panu. Był pewny, że Bóg jest obecny 
nawet w jego trudnej sytuacji. To dało mu siłę, by 
zachęcać innych wierzących, którzy również byli 
aresztowani. Zaprzyjaźnił się nawet ze strażni-
kami więziennymi i modlił się razem z nimi. Osta-
tecznie został niespodziewanie uwolniony. / 
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Zdjęcie symboliczne
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Ciężko ranna Mila* przeżyła zamach na jeden z kościołów w Pakista-
nie. Miała wiele ran a jej kości były połamane w różnych miejscach. 

Podczas trzech pierwszych dni po ataku przebywała w dziewięciu różnych 
szpitalach. Miesiącami leżała w łóżku, często krzycząc z bólu. Do cierpienia 
fizycznego doszły również rany duchowe. Mila ma za sobą traumatyczne 
przeżycia i była przepełniona strachem. Nie była w stanie zaufać prawie ni-
komu i niczemu: ani swoim kościom i stawom, ani sprzętom do chodzenia, 
ani lekarzom, a czasem nawet samemu Bogu. Inni chrześcijanie z poświę-
ceniem troszczyli się o nią. Trzy lata po zamachu leczenie jej fizycznych 
dolegliwości zrobiło tylko niewielkie postępy. Ale gdy chrześcijanie wsparli 
ją pomocą w traumie, rozmawiali z nią o Jezusie i jej uzdrowieniu, znowu 
zaczęła się uśmiechać. Dziś widać już wyraźną poprawę. Nawet jeśli jeszcze 
długo nie będzie całkowicie zdrowa, jej mąż jest niezwykle zadowolony z po-
stępów, jakie zrobiła: »To jest Mila – znowu jest z nami«. /

PAKISTAN 

MILA: DŁUGA DROGA DO UZDROWIENIA

Zdjęcie symboliczne

Lily* chodziła jeszcze do 
szkoły podstawowej, gdy jej 

rodzice zaczęli przygotowywać ją 
na to, że za swoją wiarę mogą trafić 
do więzienia. »Nie martw się, gdy 
zabiorą mamusię i tatusia« – tłuma-
czyli jej. – »Zabiorą nas do więzienia, 
postawią kilka pytań i będą nas bić. 
Później będziemy mogli wrócić«.

Gdy Lily miała 12 lat, pewnego dnia 
to nie mama przyszła odebrać ją ze 
szkoły, lecz jej ciocia. Rodzice trafili 
do więzienia. Lily została przygar-
nięta przez przyjaciela rodziny, który 
obiecał się o nią troszczyć, w razie 

gdyby doszło do aresztowania jej 
rodziców. »Możesz zabrać moich ro-
dziców z więzienia?« – tak brzmiało 
pierwsze pytanie Lily. Opiekun od-
powiedział, że spróbuje wszystkiego 
oraz że wielu chrześcijan modli się 
za jej rodziców. Lily także pamiętała 
o nich w modlitwach. Z początku 
cztery razy w tygodniu mogła roz-
mawiać z mamą przez telefon, ale 
później zabroniono im tego. Gdy 
w końcu jej rodzice zostali uwolnie-
ni, mama z radością powiedziała: 
»Powierzyłam Lily Jezusowi i On za-
troszczył się o nią«. /

*Imię zmienione

IRAN

LILY: GDY RODZICE PRZEBYWAJĄ W WIĘZIENIU
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*Imię zmieniono

Jan przed listem odwołującym

Jan* został chrześcijaninem, gdy 
w czasie swojej choroby zwrócił się 

o pomoc do chrześcijańskiej wspólnoty. 
»Miałem straszne bóle głowy. Poszedłem do 
kościoła, gdzie chrześcijanie modlili się za 
mnie i Jezus mnie uleczył. Mój ojciec, moja 
matka i cała rodzina ujrzeli, że Bóg mnie 
uzdrowił i zaczęli wierzyć w Jezusa«. Jan był 
tak bardzo poruszony, że chodził od wioski do 
wioski, by opowiadać o Jezusie. Gdy na skutek 
tego do kościoła zaczęło przychodzić coraz 
więcej osób, policja zaczęła wywierać presję 

na Janie i jego rodzinie. Ostatecznie postawiono 
im ultimatum: mieli albo opuścić wioskę albo 
powrócić do praktykowania religii Hmong. Gdy 
Jan odmówił, został aresztowany i nie mógł 
już opiekować się swoimi chorymi rodzicami. 
W końcu uwolniono go pod warunkiem, że 
przeprowadzi się do innej miejscowości. Razem 
z ojcem napisał do 22 wiosek, jednak do tej pory 
żadna nie była gotowa na przyjęcie go z powodu 
jego chrześcijańskiej wiary. Jan widzi w tym 
jednak coś pozytywnego: »Jestem szczęśliwy, 
że miałem możliwość powiedzieć im, że wierzę 
w Jezusa. W ten sposób usłyszeli o Bogu«. /

LAOS 

JAN: NIEMILE WIDZIANY JAKO CHRZEŚCIJANIN

Zukhra* wyszła za mąż za 
mężczyznę, który miał już 

żonę – poligamia jest prawnie do-
zwolona w ich kraju. Niedługo póź-
niej urodziła dwóch synów. Dzięki 
swojej sąsiadce Zukhra usłyszała 
o Jezusie i została chrześcijanką. 
Brała udział w spotkaniach ko-
ścioła podziemnego w pobliskiej 
wiosce. Z początku ukrywała wiarę 
przed swoją rodziną. Jednak po 
ośmiu miesiącach opowiedziała 
o swojej decyzji pójścia za Jezu-
sem i o tym, co to postanowienie 
dla niej znaczy. Po tym wyznaniu 
doszło do burzliwej dyskusji. »Mąż 

brutalnie mnie pobił. Powiedział, 
że mam opuścić dom i zabrać ze 
sobą moich synów, bo on nie chce 
mieć żadnych niewiernych dzieci. 
Dosłownie rzucił mi mojego płaczą-
cego i wystraszonego syna«. Kilka 
dni Zukhra spędziła z dziećmi u są-
siadki. Później udała się do więk-
szego miasta, gdzie miała nadzieję 
znaleźć pracę i dach nad głową. 
Pierwsze dwie noce spędzili jednak 
na ulicy. Zukhra znalazła kontakt 
do innych chrześcijan, którzy przy-
jaźnie ich przyjęli. Dzięki ich pomo-
cy otrzymała nie tylko schronienie, 
ale również nową nadzieję. /

Azja Środkowa

ZUKHRA: NOWA RODZINA

Zukhra
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SYRIA: Pomoc humanitarna i odbudowa
Długoletnia wojna spowodowała w Syrii ogrom znisz-
czeń. Szacuje się, że ponad połowa syryjskich chrześci-
jan opuściła już kraj. Inni żyją w Syrii jako uchodźcy we-
wnętrzni. Niektórym udaje się zbudować nowe życie, bez 
bycia zależnym od pomocy z zewnątrz. Jednak w wyniku 
trwającej wojny pojawiają się coraz to nowi uchodźcy. 
Od początku działań wojennych Open Doors wspiera 
miejscowe kościoły w zaopatrywaniu uchodźców. Na-
dal co miesiąc 12 000 rodzin (ok. 60 000 osób) otrzymuje 
artykuły spożywcze i inne dobra. Uchodźcy są bardzo 
wdzięczni za pomoc, którą otrzymują od miejscowych 
chrześcijan. »Daliście nam tak dużo: żywność, troskę, 
poświęcenie, miłość, a my nie mamy wam nic do zaofe-
rowania – tylko nasze problemy« – mówi jedna z matek, 
która otrzymała pakiet żywnościowy.

Dwóch braci znajduje nowe perspektywy
Na terenach, gdzie nie ma już walk, Open Doors poprzez 
miejscowych partnerów pomaga syryjskim chrześcija-
nom zbudować nowe życie. Jednym z nich jest Milad (30). 
W zamachu bombowym razem z bratem zostali ciężko po-
parzeni. Obojgu amputowano jedną nogę. Po amputacji nie 
mogli już znaleźć żadnej pracy. Open Doors pomogło ko-
ściołowi w Homs w otworzeniu fabryki mebli, w której dziś 
pracuje 30 osób –  wśród nich również Milad i jego brat. 
W tym częściowo zniszczonym mieście nowa fabryka jest 
jak światełko nadziei. Pokazuje, że pośród wojny i rozpa-
czy istnieją ludzie, którzy tworzą coś nowego i nie dają się 
zniechęcić. »Mimo wszystkiego, co przeżyliśmy, moja wia-
ra w Boga się nie zmniejszyła. Bóg nas nie zostawi. Jezus 
powiedział: ›Nie bójcie się, jestem z wami aż do skończe-
nia świata‹ «.
Dzięki waszym modlitwom i wsparciu finansowemu poma-
gacie chrześcijanom z Syrii oraz Iraku w zachowaniu na-
dziei i zyskaniu nowej odwagi. Ogromnie za to dziękujemy! /

Open Doors e.V.

Konto bankowe: DNB o/Warszawa
PL 65 1370 1109 0000 1706 5331 5100
Kod SWIFT: MHBFPLPW
Tytuł przelewu: »Irak i Syria«
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Rozdawanie pakietów żywnościo-
wych syryjskim uchodźcom

 POMOC
www.opendoors.pl/irakisyria

    dla chrześcijan w
     IRAKU & SYRII
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INDIE: Wzrost prześladowań
W ciągu kilku lat prześladowanie chrześcijan 
w Indiach dramatycznie wzrosło. W aktualnym 
Światowym Indeksie Prześladowań Indie zdo-
były 73 punkty i zajmują 15. miejsce. Jeszcze 
w roku 2014 znajdowały się na pozycji 28. z 55 
punktami.

Chrześcijanie są w Indiach nadal niewielką 
mniejszością. Zdecydowanie największą re-
ligią jest hinduizm. Hinduizm dzieli ludność 
na różne kasty, którym przypisane są różne 
statusy i przywileje. Na samym dole hierar-
chii znajdują się dalici, tzw. »nietykalni«. 
Według wierzeń hinduistycznych człowiek 
rodzi się na podstawie swoich uczynków 
z poprzedniego życia jako bóg, człowiek lub 
zwierzę. Według tego światopoglądu »nie-
tykalni« są sami sobie winni, że zajmują tak 
niską pozycję w społeczeństwie. Większość 
chrześcijan w Indiach żyje na terenach wiej-
skich i należy do dalitów lub innych niskich 
kast. Chrześcijańska Dobra Nowina o tym, 
że Bóg przyjmuje wszystkich ludzi, którzy 
wierzą, że On stał się człowiekeim i umarł 
za grzechy, jest sprzeczna z systemem ka-
stowym. Chrześcijaństwo, które umożliwia 
życie w wolności i przywraca godność każ-
demu człowiekowi, przyciąga wielu dalitów. 
Już wielu z nich poznało Chrystusa. Podczas 
gdy społeczeństwo ich wyklucza i gardzi 

nimi, oni dowiadują się, że Jezus ich 
umiłował.

Gdy hinduista zostaje chrześcijaninem
Zmiana wiary hinduistycznej na chrześcijań-
stwo wiąże się często z prześladowaniem. 
Gdy ktoś zostaje chrześcijaninem, to właśnie 
hindusi z wyższych kast społecznych często 
reagują bardzo krytycznie i wrogo. Doświad-
czył tego również pastor Paul*. W minionych 
latach otworzył kilka niewielkich wspólnot. 
Do wiary w Jezusa przyszli głównie ludzie 
z niższych kast. Gdy pewnego razu chciał 
przeprowadzić większe spotkanie modlitew-
ne, dowiedział się o tym jeden z wpływowych 
hinduistów  zatrudnił brutalnego przestęp-
cę, który miał przeprowadzić atak ze swoim 
gangiem. Mężczyźni wtargnęli na spotkanie 
i strzelając w powietrze zaczęli bić pastora. 
Gdy na miejsce przybyła policja z wieloma 
jednostkami, zapytano pastora Paula o ze-
zwolenie na spotkanie modlitewne. Pastor nie 
miał jednak żadnego pozwolenia, za co trafił 
do więzienia. Pracownicy Open Doors wspie-
rali go w tym czasie i zorganizowali dla niego 
pomoc prawną. Ostatecznie został wypusz-
czony na wolność. Podobnie jak pastor Paul, 
wielu chrześcijan w Indiach jest brutalnie 
bitych, gwałconych lub nawet mordowanych. 
Potrzebują pocieszenia i zachęty, aby nie dać 
się zastraszyć, ulegając presji nienawiści 
i przemocy. Prosimy, módlcie się za chrześci-
jan w Indiach! /

*Imię zmienione

Meena została brutalnie podbita przez 
hinduskich ekstremistów
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Świadectwo kontroli darowizn AE, 
potwierdzające zgodność działań 
organizacji ze ścisłymi zasadami  
w zakresie wykorzystywania darowizn.  
Umgang mit Spenden
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W księdze proroka Izajasza Bóg wypowiada ta-
kie słowa. Mówi do niego »Pocieszcie, pociesz-
cie mój lud!« Czego możemy się dowiedzieć z tej 
księgi? Między innymi tego, że Boże dzieci mogą 
cierpieć. Przynależność do Boga nie oznacza je-
dynie sielanki, ale zwykle prowadzi do konfron-
tacji z siłami ciemności. Gdy ludzie znajdują się 
w tym miejscu życia pytają, gdzie jest Bóg? 
Jak wspaniale, że Bóg o tym wie i woła do nas: 
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! Czy zdajesz 
sobie sprawę z tego, że to jest naszą odpowie-
dzialnością? Czy wiesz, że masz realny wpływ 
na rzeczywistość prześladowanego Kościoła?  
Dzisiaj zapraszamy Cię do poznania rzeczywi-
stości, w której ciemność przegrywa ze świa-
tłością, gdzie nadzieja rodzi się z popiołów, zaś 
w bezsilności kruchych dzieci Bożych widać 
działającą moc i chwałę żywego Chrystusa. 

Jeśli pragniesz być częścią tej rzeczywistości, 
zaproś do swojej społeczności, grupy tych, któ-
rzy poznali osobiście cierpiący Kościół.   

Będzie to czas modlitwy i duchowego poru-
szenia, czas, w którym pocieszenie będzie re-
alne i prawdziwe dla Ciebie, jak i braci i sióstr 
w Chrystusie.

Naprawdę warto to zrobić. Spotkanie z prześla-
dowanym Kościołem:
- ustawia większość naszych własnych proble-
mów we właściwej hierarchii ważności, 
- budzi naszą wrażliwość na drugiego człowieka,
- rozwija w nas zrozumienie idei miłości brater-
skiej,
- uczy nas postrzegania Kościoła, jako całościo-
wego, a nie lokalnego, »naszego« Bożego dzieła,
- uczy nas doceniania wartości innych chrześci-
jan – choć odmiennie wierzących,
- pomaga nam znaleźć obszar naszego chrze-
ścijańskiego zaangażowania (odwracający 
naszą uwagę od skupiania się wciąż na sobie 
samych). /

»Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud« Iz 41:1
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22/ 250 16 70  

Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Konto bankowe: DNB o/Warszawa
PL 65 1370 1109 0000 1706 5331 5100
Kod SWIFT: MHBFPLPW

Od wielu lat Open Doors prowadzi seminaria 
w różnych miejscach świata, aby wzmocnić 
chrześcijan w sytuacjach prześladowania lub 
przygotować ich na nadchodzący ucisk. Podczas 
spotkań zatytułowanych »Silni w czasie burzy« 
chrześcijanie są umacniani w wierze i zachęca-
ni do naśladowania Jezusa oraz bycia wiernym 
Jego Słowu.

Pastor Kapila, który brał udział w takim semina-
rium, opowiada: »Nic nie wpłynęło na mnie i nie 
poruszyło mnie bardziej niż seminarium ›Silni 

w czasie burzy‹. Dla kogoś, kto jest naprawdę 
na krawędzi, kto naprawdę stracił nadzieję, ›Sil-
ni w czasie burzy‹ to zachęcenie, by powstać i 
iść dalej«.

Abishek z Indii dodaje: »Nauczyłem się, jak być 
prawdziwym uczniem i pozostać wiernym Panu. 
Nigdy w moim życiu nie chodziłem do szkoły bi-
blijnej, ale przez to seminarium nauczyłem się tak 
wiele«. Prosimy, pomóżcie nam wzmacniać i od-
budowywać Kościół Jezusa na całym świecie! /

»SILNI W CZASIE BURZY«

Indyjscy chrześcijanie podczas 
seminarium »Silni w czasie burzy«

PROJEKT POMOCY


