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EDITORIAL

Prezentarea situației 
SUB-SAHARA

”AI MILĂ DE 
MINE, DUM-
NEZEULE, CĂCI 
NIŞTE OAMENI 
MĂ HĂRŢUIESC! 
TOATĂ ZIUA ÎMI 
FAC RĂZBOI ŞI 
MĂ CHINUIESC. 
TOATĂ ZIUA 
MĂ HĂRŢUIESC 
POTRIVNICII MEI; 
SUNT MULŢI ŞI 
SE RĂZBOIESC CU 
MINE CA NIŞTE 
TRUFAŞI”
Psalmul 56:2-3

Nigeria este țara cea mai populată 
din Africa, având 200 de milioane 
de locuitori. Deține un rol important 
în Africa de Vest, atât din punct 
de vedere politic cât și economic. 
Din nefericire, reprezintă un uriaș 
cu picioare de argila: instabilitate 
politică, nesiguranța permanentă și 
corupție omniprezentă. 

Această țară ilustrează situația gene-
rală în regiunea Sub-Sahara, supusă 
presiunii islamului care vine din nordul 
continentului. 

Persecuție în nordul țarii 
Conform Constituției, este un stat fede-
ral laic care acorda libertate religioasă. 
Creștinii reprezintă mai mult de 46% 
din populație (91 milioane de locuitori). 
Sudul este majoritar creștin, iar nordul 
este majoritar musulman. Centura Cen-
trul este zona de contact dintre aceste 
doua religii. 

În nordul țarii – în care 12 state au 
adoptat charia – creștinii sunt conside-
rați ca cetățeni de clasa a doua și nu 
beneficiază de aceleași drepturi precum 
musulmanii. Nivelul lor de educație 
este compromis, la fel și locurile de 
muncă, dar și ajutorul guvernamental 
de la care sunt excluși cu regularitate. 

În Centura Centrală, presiunea fermie-
rilor musulmani fula asupra creștinilor 
este foarte mare și este însoțită de 
persecuție dusă la extrema. Pentru anul 
2018, cifrele sunt înspăimântătoare: 
3731 de creștini omorâți, 21 820 ata-
cați și 569 biserici asediate. Această 

situație are multe cauze, printre care 
cele etnice și cele climatice. Fermierii 
populației fula caută din ce în ce mai 
mult terenuri fertile pentru turmele lor 
în partea sudica. Planul din culise însă 
ascunde o adevărată strategie în scopul 
convertirii regiunii laislam și a evacuării 
creștinilor.

Ai milă, Dumnezeule!
Creștinii nigerieni își pot însuși Psal-
mul 56:2-3: ”Ai milă de mine, Dumne-
zeule, căci niște oameni mă hărțuiesc! 
Toată ziua îmi fac război și mă chinu-
iesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivni-
cii mei; sunt mulți și se războiesc cu 
mine ca niște trufași.”

Să ne rugăm ca frații și surorile noas-
tre să poată adăuga: ”Ori de câte ori 
mă tem, eu mă încred în Tine. Eu mă 
voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul 
Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă 
tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște 
oameni?” Prezența noastră și ajutorul 
nostru de la fața locului sunt o mani-
festare a dragostei și a credincioșiei 
lui Dumnezeu. Cu toate că ei se simt 
abandonați de către autorități, Reve-
rendul Danjuma ne-a mărturisit: ”Sun-
tem recunoscători ca suntem stăpâni 
pe situație.”
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NIGERIA

NOAPTEA CEA LUNGA SI SUMBRA 
a Bisericii din Nordul Nigeriei
Terorismul Boko Haram-ului din 
Nord-Est si răpirea liceenilor din 
Chibok sunt, de 5 ani, cele mai 
mediatizate cazuri de persecuție a 
creștinilor. În ciuda mobilizării de 
nivel mondial, circa o sută de fete 
sunt încă declarate dispărute. To-
tuși, la ora actuală, populația fula 
a luat locul lui Boko Haram care 
amenință cel mai mult. Creștinii din 
Centura Centrala au nevoie urgentă 
de ajutorul nostru.

Dezvoltarea califatului Boko Haram în 
Gwoza (din statul Borno) a fost oprită 
de puterile guvernamentale, dar vio-
lența continuă să afecteze mii de per-
soane. La sfârșitul lunii ianuarie, Boko 
Haram a atacat Rann-ul, oraș ce se 
găsește în extrema nord-estica a țării, 
fapt ce a avut ca urmare moartea a 60 
de persoane și fuga altor 30.000 spre 
Camerun. Chiar daca amenințarea lui 
Boko Haram rămâne puternică, popula-
ția fula, etnie musulmana marcata de 
fermieri, majoritar nomadă, prezentă în 
toata Nigeria, reprezintă o problema, 
cu atât mai mult cu cât aceștia sunt 
radicali. Se îndreaptă înspre sud și sunt 
în căutare de noi pășuni pentru turmele 
și vitelor lor, atacând satele creștinilor. 
Omoară, violează, jefuiesc și distrug. In 
anul 2018, sute de sate au fost ținta lor. 
Din cauza populației fula, persecuția se 
extinde înspre vest. 

Tentativa de a cuceri și de a ocupa 
terenuri
Din 2017, conflictele au devenit din ce 
in ce mai violente și mortale – confir-
mă Amnesty International – și explică 

acest fapt prin concurența crescândă 
apărută pentru resursele naturale, din 
cauza schimbării climatice și a creș-
terii numărului de persoane care sunt 
nevoiți să fugă de organizația terorista 
Boko Haram. Creștinii locali, principa-
lele victime ale actelor de violență, nu 
împărtășesc din plin această analiză. În 
iunie 2018, Soja Bewarang, președin-
tele Asociației Creștine Nigeria pentru 
statul Plateau, în urma unui atac al 
populației fula, a declarat următoare-
le: aceste măcelării nu mai reprezintă 
conflicte între agricultorii sedentari si 
fermierii nomazi, ci reprezintă o tenta-
tivă intenționată de a cuceri și a ocupa 
terenurile pe care populația băștinașă 
le posedă de generații la rând.

Presiune în statele conduse de 
charia 
Charia este legea oficială în 12 state 
din nordul țării care sunt sub dominație 
musulmană. Este interzis să se treacă 
de la islam la o alta religie. Pastorul 
Danjuma din satul Katsina, vorbește 
despre presiunea la care sunt supuși 
creștinii din Nord, tratați ca cetățeni de 
clasa a doua: ”Din cauza intensei per-
secuții, este foarte dificil de a fi creștin 
în Katsina. Fiicele noastre sunt luate 
și căsătorite cu forța cu musulmani; 
și chiar dacă cerem dreptate, aceasta 
ne este refuzată de către conducătorul 
satului, de către poliție și de către ju-
decători – toți musulmani. 
Creștinii nu au dreptul la 
posturi de funcționari, iar 
copiii noștri nu au dreptul 
sa se înscrie la universita-
tea la care doresc.”

NIGERIA ESTE 
CLASATĂ PE LO-
CUL 12 ÎN INDE-
XUL MONDIAL DE 
PERSECUȚIE 2019, 
IAR NUMEROŞI 
CREŞTINI LOCALI 
CONSIDERĂ CĂ 
AR TREBUI FI 
PLASATĂ CHIAR 
MAI SUS. ÎN 
ANUL 2018, ÎN 
NIGERIA AU FOST 
OMORÂȚI MAI 
MULT DE 3700 
DE CREŞTINI, IAR 
ÎN ANUL 2017, 
NUMARUL CREŞ-
TINILOR OMORÂȚI 
A FOST DE 2000.

Pastor pozează în fata 
bisericii lui distruse.
Pe parcursul anilor trecuți, 
sute de sate au fost 
atacate de către fulani.
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Să ne rugăm pentru 
creștinii din Nigeria, 
care în ciuda perse-
cuțiilor, ca să rămâ-
nă fermi în credință.

PORTI DESCHISE AJUTĂ

NEVOIE DE RUGĂCIUNI, 
de școli și de credite
Porți Deschise a întrebat pastorul 
Danjuma din statul Katsina în ce 
fel acțiunea noastră de ajutorare a 
susținut creștinii din biserică, ca 
să reziste persecuțiilor: 

» Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul 
că Porți Deschise are pe inimă creștinii 
persecutații din țara noastră, în mod spe-
cial pentru cei din Nord. În regiunea mea, 
creștinii au beneficiat din plin de acest 
ajutor. Țăranii au primit credite, fapt care a 
contribuit la creșterea economică. 

Dar schimbarea majoră cea mai evidenta 
se observă în instruirea copiilor noștri. 
Înainte ca Porți Deschise să construiască 
un adăpost lângă mine, unde copiii pot fi 
găzduiți peste săptămână, aceștia aveau 
de parcurs un drum lung pentru a ajunge la 
scoală. Ajunși în clasă, erau atât de obo-
siți, încât rezultatele lor la învățătura erau 
mediocre. Pe timpul sezonului de ploaie, 
unii copii nici nu puteau merge la scoală 
din cauza râurilor care creșteau, dădeau pe 
dinafara și blocau drumul într-acolo. 

Dar mulțumită adăposturilor construite de 
Porți Deschise, rezultatele elevilor noștri 
s-au ameliorat considerabil. Elevii noștri 
sunt mult mai ageri si mult mai concertați 
ca înainte. Datorită condiții-
lor oferite, și alți creștini din 
zonă și-au înscris copiii la 
scoală noastră.

Ce-ar fi putut fi pus în joc, 
în caz că nu am fi primit 
ajutor? 
» Porți Deschise este o 
organizație ce acționează in 

mod holistic pentru biserica persecutată și 
răspunde nevoilor spirituale, celor psihice 
și a celor economice. Situația economica 
este foarte grea, și fără ajutorul vostru, 
mulți dintre noi ar fi murit de foame. Fără 
sprijinul acordat prin taxe școlare, văduvele 
nu ar fi putut să își trimită copiii la scoală. 
Din cauza recesiunii și a inflației, noi avem 
nevoie de acest ajutor. Strategia islamică, 
pe lângă oferirea de credite și bunuri mate-
riale, are ca scop convingerea cât mai mul-
tor oameni de a deveni musulmani pentru 
a profita astfel de un ”trai mai bun.” 

Care sunt cele mai frecvente cereri 
din partea creștinilor persecutați?
» Creștinii din regiunile persecutate ne 
cer stăruitor să ne rugăm ca să reziste în 
credința. În ciuda tuturor dificultăților, nu 
vor să se îndepărteze de adevăr. Dorim ca 
copiii noștri să aibă școli bune ca sa poată 
dobândi cunoștințe și să progreseze în 
viață. Văduvele și cei tineri, au nevoie de 
credite astfel încât sa se poată întreține 
prin comerț sau agricultură. 

”AJUTORUL VOS-
TRU A RENĂS-
CUT SPERANȚA 
NOASTRĂ ŞI A 
ÎNTĂRIT CREDIN-
ȚA NOASTRĂ ÎN 
DUMNEZEU.”
Pastorul Danjuma din 
orașul Katsina 

Datorită unui microcredit din partea Porților 
Deschise, Hannatu împreuna cu familia lui 
privesc spre viitor cu speranță. 
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CONSILIERE POST-TRAUMATICĂ 

De la începutul rebeliunii din nor-
dul Nigeriei, mișcarea teroristă 
Boko Haram a răpit mii de femei 
și de fete tinere pe care le-a ținut 
captive, le-a supus violenței sexu-
ale, le-a convertit și le-a forțat să 
se căsătorească. Luptătorii fula din 
Centura Centrala recurg, de ase-
menea, la violență sexuală, în timp 
ce atacă satele creștine. Aisha, 
una din victime care a participat 
la programul nostru de recuperare 
post-traumatică, ne-a spus: ”Dum-
nezeu v-a condus până aici ca sa 
ne auziți și să spuneți lumii ce tră-
im în Nigeria.”

Când Boko Haram a atacat satul lui 
Esther, în statul Borno, ea a crezut pros-
tește ca nu va fi văzută de combatanți. 
Dar au văzut-o. Au luat-o împreună cu 
alte femei din satul ei, și le-au ținut 
captive 3 ani de zile. Le-au dat crești-
nilor o alegere: căsătorie sau sclavie. 
Esther a ales sclavia, dar până la urmă 
a fost dată ca soție unui bărbat care 
mai avea 3 soții. ”În fiecare zi, mă de-
testam din ce in ce mai mult” spune 
Esther. ”Mă simțeam abandonată de 
Dumnezeu.” 

Cu toate acestea, Esther nu a renunțat 
la credința ei. ”Au fost momente in care 
am fost supărată pe Dumnezeu, dar nu 
pu-team să Îl părăsesc. Îmi aduceam 
aminte de promisiunea Lui ca nu mă va 
părăsi.”

Până la urmă, Esther și încă trei femei 
au reușit să scape. Dar ea nu ajunse-
se la culmea durerilor. După fuga ei, 
Esther a rămas însărcinată, fără să știe 
cine e tatăl copilului. Şi revederea cu 
familia ei nu s-a desfășurat atât de 
bine cum își închipuise. 

Bebelușul lui Boko Haram 
La început bunicii mei era foarte fericiți. 
Mulți oameni îi întrebau: ”Cum puteți 
s-o lăsați sa intre în casa voastră? Este 
însărcinata, bebelușul aparține Boko 
Haram-ului. Ar trebui s-o alungați sau 
s-o obligați să avorteze. Iar eu le-am 
spus ca nu o sa avortez niciodată. Cum 
mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu 
când voi muri?” 

Esther a adus pe lume o fetiță, Re-
beca. Dar oamenii nu ii spuneau pe 
nume, ci o strigau: ”Baby Boko”, ceea 
ce o irita foarte tare pe Esther. ”Oame-

”SPUNEȚI LUMII 
ce trăim in Nigeria”

 Principalele clădiri ale 
centului de refacere 
post-traumatic
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CONSILIERE POST-TRAUMATICĂ 

Esther si Aisha arată 
autoportretele pe care le-au 

făcut în timpul refacerii după 
seminariile dedicate stresului 

post-traumatic organizate de 
Porti Deschise. 

”NECAZUL E MARE LA NOI, AVEM NEVOIE DE SPRIJINUL VOSTRU – ŞI AVEM NEVOIE CA ŞI VOI SĂ VORBIȚI ÎN APĂRA-REA NOASTRĂ” Esther

fapt, astfel încât adesea nu putea manca 
si nici nu putea dormi. Dar pe parcursul 
seminariilor Dumnezeu s-a atins de inima 
ei și a pregătit calea spre vindecarea ei. 

”După seminar, m-am simțit mult mai 
calmă. Chiar si atunci când mi s-a părut 
că văd un om care semăna cu unul din-
tre cei ce m-a violat, nu am simțit ură. 
Dumnezeu m-a învățat să iert. Când 
m-am întors acasă, am vorbit cu alte 
surori creștine care au experimentat 
aceleași lucruri și, de asemenea, primi-
seră pacea interioară. Dumnezeu a pro-
mis ca într-o zi va șterge orice lacrima 
din ochii noștri și va înlătura orice dure-
re și suferință pe care am îndurat-o.” 

Patience este o consilieră pe probleme 
post-traumatice care participa la aces-
te ateliere în Nigeria. ”Este timpul ca 
traumele sa fie vindecate” spune ea. 
Pentru anumite persoane asta presu-
pune un drum lung, pentru altele e un 
drum mai scurt... Prima oară când le-am 
întâlnit pe Esther și Aisha, totul era 
încă dureros pentru ele. Erau în lacrimi. 

Dar chiar după al doilea seminar la care au 
participat, Patience a constatat ca Aisha 
si Esther și-au putut exprima durerea și au 
fost vindecate de traumele prin care trecu-
seră, lăsând totul in mâna Domnului. Nu își 
mai doresc să se răzbune.”

A avea o nouă imagine de sine 
O artista britanică a luat recent parte la 
unul din ateliere și le-a învățat pe femei 

nii spuneau o mulțime de lucruri urâte 
despre Rebeca”.

Astăzi însă Esther este o femeie tânără de 
20 ani, sigura pe ea, iar Rebeca este un co-
pilaș minunat și sănătos. O transformare po-
sibilă datorită ajutorului si sprijinului vostru! 

”Am fost încurajată în inima mea” 
Esther este una din numeroasele doamne 
invitate la un seminar dedicat stresului 
post-traumatic organizat de biserica lo-
cală pentru femeile care au fost supuse 
persecuțiilor dure. Aici Esther a avut parte 
de milă, consiliere post-traumatică și de 
studiu biblic. 

”Încă de la primul meu seminar, am învă-
țat multe lucruri și am fost încurajată în 
inima mea. Lucrurile care mă făceau să 
sufăr nu mai sunt pentru mine. Când m-am 
întors acasă am putut sa încurajez și pe 
alții. ”Înainte de seminar, lui Esther îi era 
foarte greu sa facă față ostilității celor din 
jur care o batjocoreau față de fiica ei. Dar 
acum ea spune: ”Chiar și atunci când își 
bat joc de fiica mea, asta nu îmi mai face 
niciun rău, pentru ca știu ca nu au niciun 
motiv întemeiat.” 

Aisha: Am înțeles cum mă privește 
Dumnezeu 
Aisha, mama a 3 copii, a participat, de 
asemenea, la seminarul pentru cei care 
au suferit de pe urma traumelor. Când 
cei din populația fula au atacat satul ei și 
l-au răpit pe soțul ei, doi dintre bărbați au 
violat-o. Ea a suferit enorm urma acestui 
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sa își facă autoportrete pentru a le ajuta 
să se vindece. Patience, Esther și Aisha 
au participat și ele la cursurile acestea. 

”Desenând este ca și cum aceste femei 
refuzate de societate și de familiile lor, ar 
fi acceptate în trupul lui Hristos” – spune 
Patience. ”Unele nu au ținut încă niciodată 
un creion în mana, dar totuși și-au făcut 
autoportretul și au învățat ca au valoare”. 

Pentru Esther a-și face autoportretul a 
însemnat o etapă importantă în procesul 
restaurării demnității și a stimei de sine. 

Aisha a desenat lacrimi de aur în autopor-
tretul ei ca semn că Dumnezeu a transfor-
mat durerea ei în bucurie. ”Sunt fericită 
pentru ca lumea va fi acum la curent cu du-
rerea noastră. Dumnezeu v-a condus până 
la noi, ca să ne ajutați” spune ea. 

”Avem nevoie de ajutorul vostru.”
Aisha are un mesaj pentru toți creștinii 
din întreaga lume care îi vor vedea auto-
portretul și care îi vor citi mărturia: 

”M-am pictat fără zâmbet pentru că 
vreau ca toată lumea să afle de durerea 
pe care am trăit-o și pe care o mai tră-
iesc încă, căci aceasta nenorocire încă 
nu s-a terminat. Vreau ca oamenii din 
lumea întreagă să știe că violul este ex-
trem de dureros. Este o rană care nu se 
vindecă decât foarte lent.”

Esther adaugă: ”Femeile au o valoare 
mare: fără ele viața nu are sens... Necazul 
e mare la noi, avem nevoie de sprijinul 
vostru – și avem nevoie ca și voi să vor-
biți în apărarea noastră.” /

CONSILIERE POST-TRAUMATICĂ ÎN NIGERIA 
Patience ajuta cu multă pasiune creștinii persecutați pentru a face fața traumelor. În 
ultimii ani, munca de ajutorare din Nigeria în urma stresului post-traumatic a crescut 
considerabil, pentru că nevoile sunt imense. Anul trecut aproape 20 de ateliere/semi-
narii au fost organizate numai in sudul statului Kaduna. Patience a participat la zece 
dintre acestea. 

”Am văzut cum oamenii pot exprima legat de traumele suferite. Sunt atât de multe lucruri 
care pot provoca traume și peste tot dai de oameni care suferă de pe urma lor. Am stabilit 
multe cursuri și ateliere pentru pastori si soțiile lor, astfel încât sa îi ajutăm sa se stabili-
zeze. Când pastorii recunosc că oamenii din comunitatea lor suferă de pe urma traumelor, 
pot sa ajute. Noi nu putem merge peste tot unde e nevoie, de aceea e nevoie de mult mai 
multe persoane care sa ajute. Instituțiile de formare teologica au inclus și ele consilierea 
post-traumatică în planul lor de învățământ. Suntem extrem de recunoscători persoanelor 
care susțin lucrarea post-traumatică din Nigeria. Veți primi recompensa in ceruri.” 



EN SUISSE

 Deschise

Așa cum arată Indexul Mondial de Persecuţie, persecuțiile 
extreme sunt în continuă creștere – la fel și nevoile fraților 
și surorilor noastre. Acum, mai mult ca niciodată, avem 
ocazia să transformăm viețile a sute de mii de creștini 
persecutați.

Veți fi voi alături de frații și surorile voastre persecutate 
atât timp cât este nevoie? Rugăciunile și darurile voastre 
regulate pot face o adevărată diferență în viața creștinilor 
care se confruntă cu persecuție severă, permițând orga-
nizației Porți Deschise să îi sprijine atât timp cât au ei 
nevoie. 

După cum ne-a spus un credincios „Nu putem descrie în 
cuvinte importanța a tot ce ați făcut pentru noi. Ne rugăm 
ca Domnul să vă răsplătească această lucrare măreață. Vă 
mulțumim foarte mult.”

Pentru a veni în sprijinul/ajutorul familiei dvs. persecutate 
și pentru a descoperi mai multe resurse, mărturii și infor-
mații despre Indexul Mondial de Persecuție, vizitați  
www.porti-deschise.org

PORȚI DESCHISE: OFERIND SPERANȚĂ

Alăturați-vă rețelei globale secrete care oferă speranță creș-
tinilor persecutați în peste 50 de țări din întreaga lume.

De mai bine de 60 de ani, Porți Deschise a slujit creștinii 
persecutați, încurajând biserica să rămână biserică în une-
le dintre cele mai ostile și periculoase locuri de pe pământ.
În întreaga lume, rețelele noastre subterane fac contra-
bandă cu Biblii și literatură creștină, instruind conducătorii 
bisericii, dar și alți creștini, asigurând sprijin practic – cum 
ar fi ajutor de urgență, consiliere psihologică și dezvoltare 
comunitară, oferind consiliere juridică și sprijin pentru cre-
dincioșii persecutați.

În Marea Britanie și Irlanda, Porți Deschise lucrează la tre-
zirea bisericii și a statului la realitatea persecuției globale, 
mobilizând rugăciunea, sprijinul și acțiunea printre creștini și 
evidențierea persecuției creștinilor pe coridoarele puterii.

Dar nici una din aceste lucrări nu ar fi posibilă fără gene-
rozitatea și angajamentul multor oameni care se roagă cu 
credincioșie, dăruiesc și vorbesc pentru a-și susține familia 
persecutată.
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» Dacă doriți să sprijiniți aceste proiecte, puteți folosi următorul cont:

Asociatia PORTI DESCHISE MOBILIZARE

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat fraților și surorilor noastre persecutați.

IBAN (USD): RO71BRDE070SV42130640700
IBAN (EUR): RO75BRDE070SV42130560700
IBAN (RON): RO88BRDE070SV42130300700 
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