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Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când 
Alianța Evanghelică Mondială (AEM) a propus 
pentru prima dată ca o duminică pe an să fie 
dedicată amintirii creștinilor persecutați și de 
a avea la nivel mondial un timp de rugăciune. 
Această inițiativă internațională este cunoscută 
folosind inițialele IDOP (www.idop.org).
Porți Deschise este o organizație care susține 
creștinii persecutați de oriunde din lume și 
activează în 60 de țări. Această organizație s-a 
asociat rapid acestei inițiative și s-a bucurat 
că a putut propune și României participarea la 
această zi specială pentru creștinii persecutați 
și că a putut celebra ziua IDOP între 6 și 13 
noiembrie 2016.

Cunoscând situația  extrem de critică din 
Orientul Mijlociu și în special situația din Irak 
și Siria, atenția s-a îndreptat asupra acestor 
două țări. Veți putea găsi în acest pachet de re-
surse toate informațiile pentru a putea pregăti 
această zi de rugăciune. Pentru început este 
bine să amintim câteva realități cu privire la  
« libertatea religioasă »:

Au trecut peste 60 de ani de când Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite a proclamat la 
Paris declarația Universală a drepturilor omu-
lui.  Cităm articolul 18  care spune:  Orice om 
are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință 
și religie; acest drept include libertatea de a-și 
schimba religia sau convingerea, precum și 
libertatea de a-și manifesta religia sau convin-
gerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod 
public, cât și  în privat, prin învățătură, practici 
religioase, cult și îndeplinirea riturilor.

În numeroase țări, din păcate realitatea este 
diferită. Să luăm ca și exemplu două puncte din 
articolul 18 mai sus menționat :
Dreptul de a-și manifesta religia: În numeroase 
țări acest drept nu există decât pentru Bise-
ricile recunoscute sau înregistrate, care sunt 
controlate strict de către stat și care se supun 
unui mare număr de restricții din partea sta-
tului, cum ar fi în mod special interdicția de a 
evangheliza. 
Dreptul de a-și schimba religia : În numeroase 
țări, un musulman care decide să-L urmeze 
pe Isus este considerat un trădător și devine 
astfel o mare rușine pentru familia sa. Alte țări 
au adoptat legi împotriva convertirii  pentru a 
împiedica oamenii să devină creștini.

Isus nu ne-a promis o viată ușoara în lume. El 
ne încurajează în Ioan 16:33 spunându-ne :  
« V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în 
Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, 
Eu am biruit lumea. » Biserica din România 
păstrează încă profundele semne ale anilor de 
persecuție, chiar dacă se bucură acum de li-
bertate. Fie ca România  care a trăit persecuția, 
să aibă pe inimă să vină în ajutorul celor care 
trec prin momente asemănătoare  astăzi.
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EXTREM FOARTE SEVER SEVER

WWL Top 50: Grad de persecutie
(100 puncte = persecutie totală)
*  Pragul de incadrare în index se află la 53 puncte.

Indexul mondial de 
persecutie este mai 
mult decât o simplă 

listă. El arată cât 
costă să fii creștin

peste tot în lume.
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Noul Index mondial de persecuție 2016 
arată că persecuția împotriva creștinilor ia 
amploare. Atât presiunile cât și actele de 
violență au crescut.
Pe primul loc în Index, găsim Coreea de 
Nord pentru al paisprezecelea an conse-
cutiv, fiind ultimul bastion al stanilismului. 
Siria, Irak, Afganistan, Somalia sau Nige-
ria, țări numite des în media pentru actele 
anti-creștine, fac parte din partea de sus al 
tabelului. În 2015, trei țări au dat dovadă de 
o febră anti-creștină remarcată : Eritreea, 
Pakistan și Libia.
Eritreea se află de acum pe al treilea 
loc. Cu regimul dictatorial paranoic al 
președintelui Afewerki, putem fără contes-
tare să-i decernăm titlul de « Coreea de 
Nord a Africii ».
Pakistanul se află pe locul șase, cel mai 
înalt punct atins vreodată. Violența este 
comparabilă cu cea a Nigeriei. În Libia, 
nivelul de insecuritate o propulsează pe 
locul zece al Indexului mondial.
Islamul radical este factorul princi-
pal de persecuție în 35 din 50 de țări 
luate în considerare în Index. Celelalte 
surse de persecuție ale creștinilor sunt 
naționalismul religios, dictatura, ateismul 
post-comunist, tensiunile interetnice sau 
sistemele mafiei și a crimei organizate.
Porți Deschise a contabilizat 7100 creștini 
uciși pentru credința lor, contra 4344 în in-
dexul precedent. În aceași perioadă, 2406 
biserici au fost distruse sau vandalizate 
grav, contra 1062 un an înainte. Aceste 
statistici nu se referă decât la cazurile do-

cumentate. Din acest motiv, nu există  cifre pentru Coreea de 
Nord, iar cele din Siria și Irak sunt cu mult inferioare față de 
realitate.
În perioada luată în considerare, din 1 noiembrie 2014 până în 
31 octombrie 2015, primele zece țări din Index sunt Coreea de 
Nord (92 de puncte), Irak (90), Eritreea (89), Afganistan (88), Si-

ria (87), Pakistan (87), Somalia (87), Sudan (84), 
Iran (83) și Libia (79). Maximul teoretic este de 
100 de puncte. Din cele 65 de țări examinate în 
acest an, doar primele 50 figurează în Index. Din 
cauza creșterii persecuției, trebuie de acum cel 
puțin 53 de puncte pentru a fi listat, contra 49 în 

Indexul 2015.
În mod general, persecuția creștinilor a cres-
cut. Într-un an, media punctelor din Index ale 
celor 50 de țări în care creștinii sunt cel mai 
persecutați a crescut cu 2.6 puncte (65.9 contra 
63.3 în 2015).

Index mondial de 
persecuție 2016 : 
Creștinii sunt din 
ce în ce mai per-
secutați
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PREDICĂ
Iată mai jos o 
propunere de pre-
dică  care trebuie 
completată de  
către fiecare!

lui. S-a dus la marele preot și i-a cerut 
scrisori către sinagogile din Damasc, 
ca, dacă va găsi pe unii umblând pe 
calea credinței, atât bărbați cât și 
femei, să-i aducă legați la Ierusalim.
Pe drum, când s-a apropiat de Da-
masc  deodată a strălucit o lumină din 
cer în jurul lui. El a căzut la pământ și 
a auzit un glas, care-i zicea: « Saule, 
Saule, pentru ce mă prigonești? » 
« Cine ești Tu Doamne? » a răspuns 
el. Și Domnul a zis: « Eu sunt Isus , 
pe care-L prigonești. Ți-ar fi greu să 
arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. » 
Tremurând și plin de frică, el a zis :  
« Doamne ce vrei să fac? » « Scoală-
te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se 
va spune ce trebuie să faci. » Oamenii 
care îl însoțeau au rămas încremeniți ;  
auzeau în adevăr glasul, dar nu 
vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de 
la pământ și, măcar că ochii îi erau 
deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de 
mâini și l-au dus la Damasc. Trei zile 
n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut 
nimic. »

PORTRETUL UNUI PERSECUTOR
Martorii lapidării lui Ștefan și-au pus 
hainele la picioarele unui tânăr numit 
Saul. Saul aprobase execuția lui 
Ștefan. El căuta să distrugă Biserica ; 
el intra în case luând bărbați și femei, 
iar apoi îi arunca în închisoare.

CONVERTIREA DE PE DRUMUL DA-
MASCULUI
Singura întrebare care va rămâne în 
inima lui Saul este aceasta: « Saul, 
Saul pentru ce Mă prigonești? »
Persecutând noua Biserică, de fapt 
Il persecuta pe Isus Însuși. Această 
revelație făcută lui Saul nu este nouă 
pentru cititorii Evangheliei după Ioan. 
Isus a spus în capitolul 15:20-21 :  
« Aduceți-vă aminte de vorba pe care 
v-am spus-o : «Robul nu este mai mare 
decât stăpânul său ». Dacă M-au pri-
gonit pe Mine și pe voi vă vor prigoni; 

dacă au păzit cuvântul Meu și pe al 
vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate 
aceste lucruri pentru Numele Meu, 
pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a 
trimis  ».
« Începutul furtunii »  este numele 
unuia dintre  primele cursuri  biblice  
predate creștinilor persecutați. 
Persecuția nu vine din cauza voastră, 
ci din cauza Numelui lui Isus. Faptul 
că Isus se identifică cu cei persecutați 
a schimbat inima unui persecutor ca 
Saul și disculpă de asemenea pe cel 
ce alege să rămână fidel lui Hristos 
atunci când el și familia lui își asumă 
mari riscuri. 

PORTRETUL UNUI PERSECUTAT
Când  lui Anania i s-a cerut să meargă 
la Saul, acesta a ezitat.
Însă Domnul i-a spus: 

>> DU-TE CĂCI EL ESTE UN VAS PE 
CARE L-AM ALES CA SĂ DUCĂ NU-
MELE MEU ÎNAINTEA NEAMURILOR, 
ÎNAINTEA ÎMPĂRAȚILOR ȘI ÎNAINTEA 
FIILOR LUI ISRAEL ȘI ÎI VOI ARĂTA 
TOT CE TREBUIE SĂ SUFERE PENTRU 
NUMELE MEU.

Textul este din Faptele Apostolilor  
9:1-9 :   
UN PERSECUTOR  TRANSFORMAT ÎN 
PERSECUTAT
« Dar Saul sufla încă amenințarea și 
uciderea împotriva ucenicilor Domnu-
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Comunitățile creștine din Siria și Irak 
continuă o tradiție veche de  2000 
de ani. Existența acestor comunități 
reprezintă dovada vie că în Orien-
tul Mijlociu creștinismul nu este o 
practică occidentală importată și nici 
o religie venită din exterior. Cu toate 
că originile etnice ale creștinilor 
sunt variate - asiriene, siriace sau 
armeniene - ei cultivă un sentiment  

puternic de identitate națională. 
Implicarea activă a creștinilor în 
societățile Orientului Mijlociu îi 
face pe aceștia să devină niște 
actori importanți prezenți în viata 
culturală a țării lor.

Contribuția vastă a creștinilor în 
educație, sănătate, economie, cultură 
și angajament social, îmbogățește 
întreaga societate. Chiar și în contex-
tul crizei actuale, implicarea lor nu a 
scăzut. Astfel, 
ei au înființat adăposturi pentru 
refugiați și au derulat programe de 
ajutor umanitar.

Războiul civil din Siria și Irak a 
declanșat un val de persecuții teri-
bile contra populației creștine foarte 
vulnerabile, care au afectat și alte 
minorități. Aceste atacuri au accelerat 
în mod spectacular fuga creștinilor 
din aceste două țări. Intre 50-80% din 
populația creștină a părăsit țara, fără 
speranță sau perspectivă de întoar-
cere pentru mulți dintre ei. O mare 
parte sunt refugiați în propria țară, sau 
au trecut granița în Iordania, Liban, 
Turcia și chiar mai departe. Casele, bu-
nurile și afacerile lor au fost confiscate 
sau distruse.

Mulți dintre cei ce au rămas în Irak și 
în Siria vor să participe la reconstrui-
rea societății lor devastate. Dorința 
lor expresă  este de a fi considerați 
cetățeni veritabili, care să benefi-
cieze din plin de drepturile oferite de 
naționalitatea lor, cum ar fi egalitatea 
în fața legii și respectarea totală a 
dreptului lor la libertate religioasă.

Acest articol examinează rolul 
creștinilor în societățile siriene și 
irakiene, atrage atenția asupra 
amenințărilor îndreptate împotriva 
vieților lor și asupra necesității de 
acțiune promptă, pentru ca ei să poată 
continua să  își aducă contribuția și în 
viitor pentru dezvoltarea societății din 
Orientul Mijlociu.

Rolul creștinilor în societate

In acest moment, Biserica din Siria 
și din Irak este supusă la presiuni 
extreme, iar creștinii sunt din ce în ce 
mai marginalizați, totuși este greșit 
să ii considerăm pe aceștia din urmă 
victime. Fără a ceda, și în conformi-
tate cu moștenirea pe care o poartă, 
creștinii din Orientul Mijlociu contri-
buie cu eficacitate la bunăstarea 
întregii societăți. Cei mai multi dintre 
ei își iubesc țara și se implică enorm 
în comunitatea lor. Identitatea lor 
creștină se traduce prin disponibilita-
tea lor de a se implica în societate de 
o manieră constructivă.

Solidul lor bagaj intelectual, aportul în 
domeniul educației, și nivelul acade-
mic înalt, ii diferențiază constant pe 
creștini. Școlile și spitalele creștine 
sunt foarte căutate și se bucură de 
un bun renume. Pe plan economic, 
creștinii sunt stimați pentru valorile 
lor morale, integritatea și comporta-
mentul lor excelent. Datorită conduitei 
lor integre și a relațiilor lor personale, 

ei au reușit să atragă investitori străini și să crească 
activitatea economică a țării lor.
Atât în Siria, cât și în Irak, creștinii s-au distins prin 
implicarea în domeniul afacerilor și serviciilor sociale. 
In tumultul crizei actuale, creștinii au jucat un rol 
crucial datorită ajutorului umanitar pe care l-au adus 
prin intermediul Bisericilor și organizațiilor lor reli-
gioase. Când numeroase ONG-uri și organisme de 
ajutor internațional aveau dificultăți în a găsi parteneri 
locali, Bisericile și organismele religioase au început 
să desfășoare fără întârziere programe umanitare. De 
asemenea au acordat ajutor alimentar și non-alimen-
tar, cursuri de susținere și de  formare profesională, 
chiar și în zonele unde accesul era dificil. Creștinii 
s-au dovedit a fi parteneri prețioși pentru nu-
meroase ONG-uri internaționale.

IRAK ȘI SIRIA
Persecuția și rolul central
al Bisericii

>> CASELE, BUNURILE ȘI AFA-
CERILE LOR AU FOST CONFIS-
CATE SAU DISTRUSE. 
MULȚI DINTRE CEI CE AU RĂMAS ÎN IRAK 
ȘI ÎN SIRIA VOR SĂ PARTICIPE 
 LA RECONSTRUIREA SOCIETĂȚII LOR DEVASTATE.

Comunitățile creștine din 
Siria și Irak. Războiul 
civil din Siria și Irak a 
declanșat un val de 
persecuții teribile 
împotriva populației 
creștine foarte 
vulnerabile, care au 
afectat și alte minorități.
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>> EU CRED CĂ 
ESTE O ACȚIUNE 
FOARTE BUNĂ 
CÂND OAMENII 
SPUN: < ASCUL-
TAȚI, NOI SUN-
TEM CREȘTINI, 
IAR NOI VREM 
SĂ AJUTĂM 
PENTRU CĂ 
APARȚINEM 
ACESTEI  
SOCIETĂȚI >.
Un jurnalist sirian creștin

Rolul creștinilor în Siria 

De mult timp, școlile și spitalele 
creștine au câștigat încrederea 
populației, deschizându-și porțile atât 
creștinilor cât și ne-creștinilor. Există 
mai multe spitale caritabile situate în 
orașe mari din Siria, unde lucrează 
călugărițe. Ele aparțin de Bisericile 
ortodoxă-greacă, armeniană, și asiro-
caldeniană. O estimare ce datează 
anterior lui 2012 , evalua la mai mult 
de 300 numărul școlilor finanțate de 
organizațiile caritative bisericești. 
De altfel, există numeroase biserici 
și comunități creștine care oferă 
școlarizare și formare profesională.

Domeniile activităților creative 
datorează mult influenței creștine. 
Mulți dintre cei mai influenți profesori 
de  arte, muzică, arhitectură și ingine-
rie de la Universitatea din Damasc sunt 
creștini, iar un număr destul de impor-
tant de musulmani recunosc meritul 
creștinilor de a încuraja o gândire laică 
și liberală. 

De la începutul crizei umanitare în  
Siria este  vizibilă acțiunea creștinilor, 
a Bisericilor și organizațiilor religioase. 
Acțiunea creștină ia  forma ajutorului 
social și umanitar - în cele mai multe 
cazuri ocrotirea civililor care au fugit 

In domeniul educației, bisericile au adus o mare 
contribuție secolul trecut , prin intermediul 
instituțiilor de prestigiu, continuând o valoroasă 
tradiție universitară. Școlile catolice se numărau 
printre instituțiile cele mai prestigioase din 
Irak, înainte ca guvernul baasist să restrângă 
educația religioasă. La discursul oficial, creștinii 
aduc o perspectivă diversificată și au ajutat la 
promovarea curiozității intelectuale, precum și 
promovarea unei gândiri critice. 
Pe plan economic, trebuie să spunem că în 
comunitățile creștine s-au format oameni de 
afaceri activi în  domeniul bijuteriei și țesătoriei. 
Creștinii se regăsesc printre cei ce profesează 
ca medici, ingineri și în comerțul internațional. 
Organizațiile creștine sunt extrem de eficace 
în acordarea ajutorului umanitar și sunt recu-
noscute pentru calitatea ajutorului acordat. La 
ora actuală, toate denominațiunile creștine fac 
eforturi pentru salvarea refugiaților care au 
fugit din Siria și din zonele controlate de  către 
Statul Islamic. Cu ajutorul organizației Porți 
Deschise, bisericile din Erbil și din Duhok asistă 
15 000 de familii de refugiați în fiecare lună. În 
Irak, organizațiile religioase care activează în 
domeniile educației, a sănătății și de salvare, se 
numără printre pionii cei mai eficace. Ca urmare 
a valului masiv de deplasări interne din 2014, a 
fost instituit un nou Consiliu al Bisericii pentru. 

Este foarte clar că în Orientul Mijlociu creștinii 
îndură suferințe de neimaginat în comparație 
cu restul populației și că ei sunt vizați datorită 
credinței lor. Sunt rapoarte care fac dovada de 
creștini luați ostatici, responsabili de biserici 
asasinați, cămine și magazine creștine, precum 
și biserici percheziționate sau distruse, femei 
și fete violate și obligate la sclavie sexuală, 
obligativitatea de a plăti un impozit pentru a-și 
păstra viaţa în teritoriile controlate de către 
Daesh, precum și alungarea masivă a creștinilor. 
Unele entități politice s-au referit la aceste prac-
tici  numindu-le genocid.

Este evident că nu numai creștinii sunt  singurele 
victime din aceste țări. Totuși, un raport anterior 
al organizației Porți Deschise a demonstrat că 
sunt în special vizați creștinii și în mod particular, 

ei sunt vulnerabili în faţa persecuțiilor. De ase-
menea este sigur și faptul că nu numai Daesh 
este singurul care coordonează persecuțiile 
contra creștinilor. Acestora li s-a refuzat 
libertatea deplină de religie și de credință 
înainte de 2003 în Irak și înainte de 2011 în 
Siria - în special pentru convertiții de origine 
musulmană.

Majoritatea comunităților creștine au încer-
cat să nu ia parte la conflicte și să nu adere 
la grupări militare. Totuși unele comunități 
creștine au instaurat puncte de control pentru 
a se proteja, iar alții au format grupuri militare 
cu scopul de a se auto-apăra. Creștinii, ca și 
alte minorități cum ar fi Druzii, au fost supuși 
presiunilor pentru a se alătura armatei siriene.

din calea violențelor. Dar capacitatea 
bisericilor este limitată, cele mai multe 
desfășurându-și activitatea doar în 
zonele controlate de către Stat.   Cu 
toate acestea, multi creștini sirieni 
au ales să își investească energia 
în serviciul de rețea umanitară non-
religioasă tot mai extins în țara lor.  
Un jurnalist sirian creștin explică :  
«  Eu cred că este o acțiune foarte 
bună când oamenii spun: ‹ Ascultați, 
noi suntem creștini, iar noi vrem să 
ajutăm pentru că aparținem acestei 
societăți › ».

Mulţi creștini sunt sinceri patrioţi și 
se tem că actuala criză face loc unui 
sectarism crescut. Ei conștientizează 
faptul că  stabilitatea și prosperitatea 
regiunii în care trăiesc sunt legate 
de diversitatea populației. Prezenţa 
diferitelor comunități ce se bucură 
de drepturi și libertăți egale limitează 
extremismul. Creștinii, și în special 
responsabilii bisericilor, joacă un rol 
important în rezolvarea conflictelor și 
în mediere.

Rolul creștinilor în Irak

Creștinii din Irak sunt puternic legați 
de patria lor. Ei se simt pe deplin 
irakieni, de aceea își manifestă anga-
jamentul în toate domeniile vieții din 
societatea lor.

a coordona ajutorul acordat de  către satele 
creștine familiilor venite din toate regiunile. 
Responsabilii comunităților creștine au angajat 
membri ai comunităților locale musulmane pen-
tru a explica refugiaților importanţa prevenției 
și cooperării.  

Majoritatea creștinilor care au rămas în Irak 
sau Siria, locuiesc acum în regiunile adminis-
trate de kurzi (sub guvernul regional kurd , sau 
KRG ) și iau parte activă la viaţa politică. Par-
lamentul kurd le-a atribuit locuri , în calitate de 
minoritate recunoscută. In anii 1990, ministrul 
de finanțe  fiind el însuși creștin ,  a lucrat la 
reconstruirea satelor , bisericilor și mănăstirilor 
creștine. Politica deschisă a guvernului kurd, 
KRG, a atras recent multi creștini veniți din alte 
regiuni ale ţării. 

Amenințări și dificultăți pentru creștini
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În timpul războiului civil din Siria, creștinii s-au 
confruntat nu numai cu teroarea războiului, ci și 
cu realitatea persecuției  din cauza credinței lor. 
De exemplu, orașul predominant creștin Al-Qa-
ryatain a fost invadat de Daesh (noua denumire a 
Statului Islamic)  în August 2015. Dintre cei 300 de 
creștini blocați în oraș, mai mult de douăzeci au 
fost executaţi, potrivit oficialilor Bisericii Ortodoxe 
Siriene. După ce a fost invadat  din nou de către 
forțele Daesh la începutul lui 2016, sute de oameni 
au revenit la Al-Qaryatain și Palmyra unde au 
găsit casele și magazinele lor în ruine. Un politi-
cian britanic a relatat  cuvintele unei femei siriene 

care a depus mărturie în Parlament: « Ea a 
vorbit despre creștinii uciși și torturați 

și copii decapitaţi sub ochii 
părinților lor ».

Populația creștină din Siria 
se caracterizează în prin-
cipal prin dubla  identitate 
etnică și religioasă. Ea 
este concentrată în zonele 
strategice ale țării, vitale 

pentru  războiul dintre guvern 
şi opoziție, în special în Alep, 

Damasc, în împrejurimile lor, 
precum și în zonele situate la sud 

de Guvernoratul Homs, în apropiere 
de frontiera libaneză. O astfel de concen-

trare geografică a creștinilor în regiuni strategice 
sporește vulnerabilitatea acestora, precum și 
reputația lor că oferă sprijin unanim  guvernului.

Amenințări și provocări pentru
creștinii din Irak

Grupările religioase islamiste radicale realizează 
o curățire a țării lor, în scopul de a islamiza  pe 
deplin Irak-ul . De la invazia țării conduse de 
Statele Unite în 2003, situația a continuat să se 
deterioreze. Ostilitatea față de Occident și prin 
urmare, împotriva creștinilor, crește violența şi 

abuzurile comise de militanții islamiști și grupurile 
de insurgenți. Acest fapt este agravat de impu-
nitatea de care se bucură guvernul, precum și 
fărădelegea  generală.

În Iunie 2014, Daesh a proclamat un califat în 
regiunile mari din nordul și vestul Irakului, 
adiacente celor aflate sub controlul lor în Siria. 
Grupul islamist a impus reguli religioase stricte 
și este responsabil pentru cea mai mare parte a 
violențelor  împotriva creștinilor. Cea mai mare 
parte a resurselor de petrol irakiene se găsesc 
în apropiere de  Kirkuk și Mossoul sau în zonele 
de graniță între regiunile kurde și arabe; acestea 
sunt locurile  din țară cele mai violente. Creștinii 
sunt prinși în focul încrucișat dintre două lupte în 
jurul identității lor naționale: una pentru o națiune 
independentă kurdă și una pentru omogenita-
tea religioasă a unei țări care este curățată de 
grupările islamiste teroriste. În Irak, corupția 
joacă un rol josnic în persecutarea creștinilor. 
Acest lucru se observă : atunci când vine vorba 
de răscumpărări, creștinii sunt îndepărtaţi sau  li 
se confiscă ilegal casele și terenurile.
Potrivit «Beituna Bagdad», un ONG local, înce-
pând cu anul 2003 mai mult de 7.000 de infracțiuni 
au fost comise la Bagdad împotriva bunurilor 
aparținând creștinilor irakieni. Un funcționar al 
acestui oraș raportează că aproape 70% din ca-
sele creștinilor au fost confiscate în mod ilegal.

Exodul

Atât persecuția sângeroasă cât şi distrugerea 
familiilor, a infrastructurii și a mijloacelor de trai 
provoacă în mod inevitabil un număr extrem de 
mare de refugiați care solicită azil și refugiu în 
interiorul și în afara țării lor.
Siria: Înainte de 2011, numărul creștinilor era  de 
8% dintr-o populație de 22 de milioane. Astăzi 
se estimează că jumătate a părăsit țara şi potri-
vit tuturor rapoartelor nu există speranță şi nici  
intenție ca să se întoarcă. Există rapoarte cu 
sate creștine întregi care au fost părăsite, lăsând 
unele zone rurale fără prezență creștină. În alte 
zone și în orașe mai mari, cum ar fi Damasc  
și Alep, proporția de creștini nu poate  să o 
depășească pe cea a musulmanilor.
Irak: Până în 2003, creștinii au fost de aproxima-
tiv 1,5 milioane, mai puțin de 5% din populația 

națională. Acum, estimările variază între 200.000 
și 250.000. Creștinii sunt o parte importantă a 
refugiaților irakieni: de exemplu, aceştia sunt 44% 
dintre refugiații irakieni înregistraţi în Siria între 
2004 și 2010. Cea mai mare parte a creștinilor 
din Bagdad și sudul țării au emigrat în regiunea 
kurdă. Comunitățile creștine sunt prezente mai 
mult în zonele rurale decât urbane.

În Siria și Irak, comunitățile creștine sunt prinse  
în tulburările unei crize teribile, până în punctul 
că supraviețuirea lor este amenințată. Pentru cei 
care rămân, lumea nu va mai fi la fel odată ce 
pacea va reveni. Majoritatea creștinilor din Siria 
și Irak doresc să fie mai degrabă consideraţi  ca 
cetățeni adevărați ai țării lor, să se bucure  pe 
deplin de drepturile lor civile asemenea celor 
care  aparțin unei minorități religioase. Cu fiecare 
lună de conflict care trece, se observă scăderea 
probabilităţii ca dorința lor să devină realitate.

Identitate și cetățenie

În Siria și Irak, regimurile  baasiste (Partidul Baas 
al lui Saddam Hussein)  au promovat identita-
tea națională asupra identității religioase. Mulți 
creștini au îmbrățișat această poziție, formându-
se o nouă elită intelectuală, incluzând  creștini, 
musulmani și membri ai altor grupuri minoritare, 
promovând identitățile laice  și valorile  umaniste. 
Astăzi, extremismul islamist a făcut identitatea 
religioasă predominantă.  Mulți oameni se tem că 
sectarismul va  pune capăt  naționalismului și prin 
urmare diversitatea în Siria. Încrederea fragilă, ce 
a fost țesută între oameni din diferite grupuri reli-
gioase a fost erodată.
Una dintre cele mai mari preocupări ale  
creștinilor  este dacă în viitor, ei ca și alte 
minorități se  vor bucura  de cetățenie deplină cu 
drepturi și privilegii care însoțesc acest statut. Lo-
curile  de rezervă din parlament pentru minorități 
ar putea  garanta o reprezentare politică, dar, 

deasemenea, ar atrage atenția asupra identității 
lor religioase, şi deosebirea  lor de majoritate.   
Împotriva tuturor, în ciuda exodului  în masă a 
comunităților creștine, cei care rămân arată o 
puternică dorință de a contribui la societate. 
Organizațiile creștine sunt  iniţial la originea efor-
turilor umanitare din ambele țări.
Creștinii au o reputație solidă în domeniile 
educației, sănătății și managementul afacerilor. 
Este foarte probabil ca sprijinul lor în aceste do-
menii să fie cerut în următorii ani. Cu toate aces-
tea, în ambele țări, creștinii și-au pierdut țara  și 
proprietăţile lor care au fost confiscate înainte de 
a fi redistribuite. În cazul în care nu pot recupera 
ceea ce le aparține, ei doresc în mod inevitabil să 
emigreze.

Educația

Spitalele și școlile creștine vor continua, fără 
îndoială, să fie populare  în viitor. Programele 
şcolare vor fi deosebit de importante în pregătirea 
minorităților în deceniile următoare. Un program 
pune accent asupra identității naționale pro-
movând cu siguranță unitatea, dar nu oferă o 
perspectivă de a înțelege varietăţile  de grupuri 
care alcătuiesc societatea. Un sistem educațio-
nal dedicat studenților creștini ar duce la izolare  
în continuare. Cu toate acestea, școlile creștine 
rămân instituții respectate în educația copiilor 
din toate mediile religioase. Conținutul educației 
oferite acolo ar putea ajuta generațiile viitoare 
pe calea coexistenței și a dialogului. UNICEF 
estimează că în Siria, jumătate dintre copii nu 
merg la școală. Durata conflictului crește dease-
menea numărul de copii care pleacă de la 
şcoală la  mijlocul anului, sau care au pierdut 
prea mulți ani pentru a fi în măsură să-și reia stu-
diile. Este foarte probabil că școlile creștine vor 
ajuta să umple acel gol.

Amenințări și  
provocări pentru creștinii din Siria
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PROIECTUL RUGĂCIUNE

SUBIECTE DE
RUGĂCIUNE

» Creştinii în Statul Islamic - teritoriu
În teritoriul ocupat de autoproclamatul Stat 
Islamic (SI) cei ce au rămas în Biserică sunt 
puţini.  Nu toţi creştinii au fugit atunci când 
SI a intrat in oraşele lor. Cu toate acestea 
în capitala Statului Islamic, Raqqa, încă lo-
cuiesc câţiva creştini. Au ales să rămână în 
oraş, să plătească taxa specială şi să res-
pecte restricţiile impuse de SI.  Să ne rugăm 
pentru acei creştini care se află în zone 
foarte vulnerabile la atacurile cu bombă lan-
sate către toţi acei ce se opun SI. 

» Membri SI
Să ne rugăm pentru miile de bărbaţi şi femei 
care sunt dispuşi să-şi dea viaţa pentru SI. 
Să ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească ini-
milor lor astfel încât ei să poată experimen-
ta o schimbare radicală la fel ca în cazul lui 
Saul în drumul său către Damasc acum 2000 
de ani. 

» Liderii de biserici
Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru 
numeroşii lideri de biserici care se simt 
învredniciţi de Dumnezeu să îngrijească tur-
ma în mijlocul crizei. Un călugăr a spus: “to-
tul vine de la Dumnezeu. Când merg acasă 
după o zi lungă de muncă simt că El îmi dă 
idei noi în timpul nopţii cu privire la lucra-
rea cu copiii, tinerii şi alţi oameni în vârstă. 
Aceste gânduri nu pot veni de la mine, ci 
doar de la Dumnezeu”.

» Cei strămutaţi
Să ne rugăm pentru cei strămutaţi, dintre care 
mai mulţi trebuie să locuiască împreună cu 
alte familii într-o singură casă. Uneori acest 
lucru generează tensiuni printre aceştia. Să-I 

mulţumim lui Dumnezeu pentru solidaritatea  
dintre cei strămutaţi, aceasta fiind un ajutor 
pentru ca ei să poată face faţă dificultăţilor. 
Să ne rugăm pentru cei strămutaţi care se 
luptă să-şi construiască o viaţă în Irak. Unii 
şi-au găsit slujbe sau au început mici afa-
ceri. Să ne rugăm ca ei să devină capabili 
să-şi sprijine din nou familiile. Deasemenea 
să ne rugăm pentru înţelepciune pentru cei 
din filialele partenere locale ale Organizaţiei 
Porţi Deschise care sunt responsabili să 
ofere micro-credite şi subvenţii celor forţaţi 
să-şi părăsească locuinţele şi care au idei 
de afaceri.

» Cei traumatizaţi
Să ne rugăm pentru vindecarea irakienilor 
în urma traumei suferite din timpul refugiu-
lui. Să ne rugăm deasemenea pentru ins-
tructorii de cursuri post-traumă care ajută 
conducătorii de biserici şi formează lideri 
care să se ocupe de problema traumei.  
Să ne rugăm pentru cei mulţi care se simt 
disperaţi şi nesiguri în ceea ce priveşte viito-
rul. Mulţi şi-au pierdut speranţa pentru pace 
şi se simt trădaţi de unii dintre vecinii lor mu-
sulmani care iau partea duşmanului.
Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că mulţi 
creştini Îi simt prezenţa în ciuda suferinţei 
lor. Datorită situaţiei actuale, creştinii şi-au 
arătat un nou interes pentru Evanghelie. 

» Susţinere
Să ne rugăm pentru cei care vorbesc în nu-
mele creştinilor în interiorul ţării. Unii local-
nici sunt activi în prezentarea mărturiei per-
sonale. Ei organizează jocuri şi demonstraţii 
paşnice. 

PROIECTUL PENTRU IRAK ȘI SIRIA,
o șansă de supraviețuire pentru 
Biserică

Cu mult înainte de izbucnirea războiului civil din 
Siria și extinderea Statului Islamic (SI) în Irak, 
organizația Porți Deschise era deja activă de mai 
mulţi ani în aceste două țări. Astăzi, deci, ne pu-
tem sprijini pe rețelele care au fost deja dezvol-
tate într-o fază politică stabilă. Datorită donațiilor 
dumneavoastră și în colaborare cu bisericile  lo-
cale partenere, organizația Porți Deschise poate 
susține în mod regulat  cu pachete de mâncare 
și alte ajutoare de urgenţă un număr de 20.000 
de familii creștine din Siria și Irak. La aceasta se 
adaugă proiecte social-economice pentru a crea 
o bază de subzistenţă, pentru acompanierea post-
traumatică, precum și alte diverse activități spor-
tive și spirituale pentru copii și tineri. 

Irak 
Odată ce Mossoulul a fost ocupat de către Sta-
tul Islamic, iar califatul a fost proclamat, situația 
refugiaților din nordul Irakului a devenit dramatică. 
Programul alimentar mondial al ONU precum și 

alte organizații 
de ajutor uma-
nitar au redus în 
mod drastic sau 
chiar au stopat 
ajutorul pentru 
aceste regiu-

ni. Este deci foarte important ca noi să rămânem 
alături de creștinii alungați din propria lor ţară. 
Mulţi preoți și responsabili ai Bisericii au adresat 
un apel de urgenţă organizației Porți Deschise : 
«Sunteți singura speranță a creștinilor. Dacă vă 
retrageți și voi , credincioșii noștri vor muri.»

Siria
Odată cu extinderea neașteptată 
a SI, conflictul sirian s-a ac-
centuat și a luat forme și 
mai complexe. Datorită 
fluctuațiilor de schimb 
valutar și creșterea 
preţurilor reale, cos-
turile proiectelor 
noastre au crescut. 
În același timp și 
nevoile cresc. Ocu-
parea orașelor Idleb 
și Palmyre de către 
combatanții SI în 2015, 
a forțat un mare număr de 
persoane să fugă în locuri 
mai sigure precum Damascul, 
zona de coastă sau regiunea kurdă, 
relativ stabile,  sau la granița
cu Turcia.

» Vă puteți aduce contribuția pe
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INFO & CONTACT
Pentru moment nu avem pe nimeni care vorbește 
românește în biroul nostru din Elveția. Apreciem 
dacă ne puteți contacta în limba germană, franceză 
sau engleză.

Dacă totuși doriți să ne contactați în românește, 
puteți să ne scrieți un email, iar noi îl vom transmite 
traducătorului nostru local.
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