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De mai mult de douăzeci de ani, Organizația Porți Deschise publică indexul
mondial al persecuției. Un clasament al
persecuției reprezintă oare doar puncte
și culori înscrise pe o hartă? Ar trebui să
fim blazați sau descurajați în fața amplorii pe care a luat-o această situație?
În nici un caz! Această situație, din
contră, ar trebui să reprezinte o motivație puternică de a ne mobiliza și mai
bine. Acest clasament nu reprezintă
altceva, decât un instrument pentru
a arăta concret situațiile individuale
și ale comunităților fraților și surorilor
persecutați. După cum arată una dintre
valorile fundamentale după care se
ghidează organizația Porți Deschise,
ceea ce contează sunt femeile și bărbații care trăiesc, speră și suferă zilnic
pentru credința lor.
Dorința noastră este de a-i servi, de a
veni în întimpinarea dorințelor lor, să
le fim alături, să trăim în mod concret
versetul din 1 Corinteni 12: 26 : «Și dacă
suferă un mădular, toate mădularele
suferă împreună cu el; dacă este prețuit
un mădular, toate mădularele se bucură
împreună cu el.»
Cine se va ridica pentru a lupta lupta
cea bună, cu brațele ridicate, pentru
a-i susține pe frații și surorile noastre
persecutate? «Când își ridica Moise
mâna, era mai tare Israel; când își lăsa
mâna, era mai tare Amalec. Mâinile lui
Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au

pus-o sub el, și el a șezut pe ea. Aaron INDONEZIA
și Hur îi sprijineau mâinile, unul de-o
parte, iar altul de alta; și mâinile lui au
rămas întinse până la asfințitul soarelui.
Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul
lui, cu ascuțișul sabiei.» ( Exod 17:11-13).
În timpul unei vizite recente în Nigeria ,
Martina, soția pastorului Joseph Kura,
care a fost omorât în mod brutal, în
ferma sa, în iunie 2016 de către tineri
ce aparțineau unui grup etnic numit
Fulani. Ea a mărturisit că în ciuda
momentelor foarte dificile «în mijlocul
acelor momente grele, Dumnezeu a fost
credincios». Atunci când colaboratorii
organizației Porți Deschise i-au adus
30 de kg de scrisori de încurajare primite din întreaga lume, ea a izbucnit în
lacrimi spunând: «Au existat momente
când am crezut ca Dumnezeu ne-a
întors spatel, dar prezența voastră aici,
îmi dovedește că Dumnezeu cunoaște
situația noastă și că El își aduce aminte
de noi.» Cu ajutorul organizației Porți
Deschise ea a putut plăti taxele de școlarizare pentru două dintre fiicele sale.
«Eu nu cunosc pe nimeni în această
organizație, dar Dumnezeu v-a trimis în
calea noastră. Această faptă de dragoste a întărit credința familiei mele.»
Mulțumesc pentru susținerea voastră
fidelă in slujirea fraților si surorilor persecutați.
Philippe Fonjallaz
Directorul Porți Deschise Elveția

Philippe Fonjallaz
Directorul
Porţi Deschise Elveția
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IGP 2018:
Tendințe globale în persecuție
Indexul global al persecuției este
un instrument care măsoară „temperatura persecuției” în anumite
țări. Din păcate, „febra” scade doar
în puține dintre ele. În multe părți
ale lumii, ascensiunea mișcării
islamiste reprezintă, ca și înainte,
o mare amenințare pentru creștini
și alte comunități nemusulmane. În
același timp, se răspândește naționalismul religios în Asia. Coreea de
Nord, totalitară, ocupă în continuare
numarul 1 în Index.

«VALURI DE
NAȚIONALISM FAC
ȚĂRILE ASIATICE SĂ URCE
ÎN INDEX.»

4
Porţi Deschise

Islamismul este partea Islamului, care
are intenția politică clară de a supune
țările domniei musulmane și legii Șaria.
Astfel, această mișcare nu reprezintă
doar o amenințare pentru libertatea
religioasă, dar și, în general, pentru
stabilitatea țărilor în care este activă.
Mișcarea constă din câteva grupări,
dintre care cea mai cunoscută este
cea a Jihadiștilor, care resping participarea la un sistem democratic și se
folosesc de violență ca să-și atingă
scopurile. Alte grupări, refuză în mod
deschis legitimitatea oricărui sistem
de guvernare care nu se bazează pe
legea islamică, însă nu pledează, cel
puțin nu în mod public, pentru utilizarea excesivă a forței.

Membrii islamiști implicați sprijinesc
interacțiunea cu societatea ca întreg,
la nivel de sat gobal și la nivel național.
Radicalizarea „în Casa Islamică“
Odată cu ascensiunea și răspândirea
Mișcării islamiste, creștinii din majoritatea țărilor musulmane din Africa sunt
persecutați mai intens. În mod special,
presiunea exercitată asupra creștinilor
în viața de zi cu zi a luat proporții. În
țările africane din sudul Saharei, se
remarcă o prezență semnificativă a
organizațiilor neguvernamentale islamiste. Țări precum Arabia Saudită se
folosesc de acest fapt în scopul construirii de moschei și școli islamice și a
sprijinirii lor financiare, în felul acesta
favorizându-se răspândirea unui Islam
radical vahabist.
Dupe ce SI a pierdut din influență în
Orientul Mijlociu, caută să acapareze
în continuare teritorii neexplorate,
anume în Asia - casa celei mai mari
populații de musulmani la nivel mondial. Aproape toate țările asiatice sunt
afectate de o ascensiune a activismului islamic: recent eșuatele atacuri
cu bombă în Bangladeș și Indonezia,
impactul politic al presupusei blasfemii
al guvernatorului Ahoc (Indonezia) și
lupta pentru Marawi, un oraș cu 200
000 de locuitori de pe insula filipineză

Mindanao sunt doar câteva exemple
în acest sens.
Sciziunea dintre Sunna și Șia
Un aspect de-abia menționat, dar
esențial legat de Hotspot-ul în exercitarea violenței la nivel global, o reprezintă sciziunea dintre musulmanii suniți
și șiiți. Peste tot, unde suniții și șiiții se
confruntă, creștinii sunt o jertfă ușoară, ca de exemplu în Yemen. (Poziția
9, 85 p.) În Siria, se remarcă influența
iraniană (șiită). Dacă Iranul va avea
într-adevăr o influență semnificativă în
țară, aceasta va însemna vești proaste pentru creștinii din Siria. Iranul se
consideră pe sine ca fiind apărător al
„Casei islamice”și persecută în mod
special musulmanii care se convertesc la creștinism.
Expansionismul islamic
Expansionismul islamic se află în
strânsă legătură cu declarația lui Abuja. Aceasta a fost adoptată în 1989, în
Nigeria, după Conferința ținută de una
dintre Organizațiile pentru Conlucrarea
Islamică. Scopul acestei declarații a
fost coalizarea musulmanilor în Africa, precum și transformarea Africii în
primul continent islamic din lume. Evoluțiile de acolo indică că Mișcarea Islamică încă mai urmărește acest scop.
Activitatea misionară islamică este,

de asemenea, puternică în grupurile
sociale mai sărace din Indonezia și
Malaysia și poate dispune de resurse
abundente, fapt care pune în pericol
comunitățile tradiționale creștine.
Malaysia aflată pe poziția 23 (65 p.)
face parte din categoria țărilor unde
persecuția în ultimii ani s-a intensificat
foarte mult.
Epurări etnice în Nigeria
Radicalizarea islamică și exansionismul islamic se suprapun, de exemplu,
în Nordul Nigeriei, unde în 12 state
federale, în ciuda Constituției, este în
vigoare legea Șaria. În timp ce violența
exercitată prin Boko Haram s-a diminuat, gruparea cauzează în continuare
multă devastare și păstorii musulmani
Fulani încearcă „să curețe” așa-numitul Middle Belt de majoritatea populației majoritar creștină și de alți locuitori
băștinași – un exemplu clar de epurare
etnică pe baza apartenenței religioase.
Conform Indexului Global de Persecuție (IGP) din 2018, în jur de 215 milioane
de creștini din țările cu mai mult de 41
de puncte se confruntă cu persecuții
grave. În ultimul an, au fost omorâți
peste 3000 de creștini, la nivel global,
din cauza credinței lor și în jur de 700
de biserici au fost distruse. 87 400 de
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alte cazuri de violență manifestată împotriva creștinilor a fost documentate
de Open Doors.
Un val naționalist în Asia
Hinduismul naționalist și budismul devine din ce în ce mai expansiv în Asia.
„A fi indian, înseamnă a fi hindus”.
Sau: „A fi srilankez, înseamnă a fi budist”. Aceste religii caută să se afișeze
în Vest ca fiind pașnice, însă creștinii
din aceste țări nu le experimentează
deloc ca fiind pașnice.
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În anumite țări, au ajuns la putere
partide cu ideologii naționaliste, care
au conferit mișcărilor naționaliste mai
mult avânt, așa cum este, de pildă,
cazul Indiei. India a urcat de pe poziția
28 (55 p.) din IGP 2014 pe poziția 11(81
p.) din IGP 2018. 2017 a fost un an-record cu peste 600 cazuri înregistrate
de persecuție. Majoritatea cazurilor nu
sunt însă înregistrate, de aceea numărul real este cu mult mai mare. Cauza
principală o reprezintă mișcarea în
ascensiune Hindutva - o mișcare naționalistă de hinduizare a Indiei. Creștinii sunt confruntați cu marginalizarea
socială, cu alungarea din satele lor, cu
arestări, amenințări, violență fizică și,
uneori, chiar cu moartea.
Din păcate, și Nepalul a călcat pe

urmele „surorii ei mai mari”, aflat pe
poziția 25 (64 p.) din IGP 2018. Atât Guvernul, precum și comunitățile locale,
au devenit mai active în persecutarea
creștinilor, fapt evidențiat printr-o
creștere semnificativă a cazurilor, în
care oamenii au fost abuzați fizic.
Persecuția „pașnică”
În țările budiste precum Sri Lanka,
Bhutan și Myanmar naționalismul
religios se manifestă mult mai subtil.
Există foarte multe restricții judiciare
împotriva creștinilor. Dacă părinții vor
sa-și trimită copii la școală, atunci
trebuie ca acestia să meargă în școlile budiste, unde sunt constrânși să
participe la ritualurile budiste. Cu alte
cuvinte, pe timpul zilei, la școală, trăiesc ca budiști, fapt care subminează
credința creștină.
Naționaliștii ideologici
Cultul de personalitate dus la etremă
în jurul „marelui Conducător” al Coreii
de Nord, în cea de-a treia generație cu
Kim Jong-un, precum și ideologia de
stat „Juche” cu vizarea, în principal,
a independenței și autosuficienței, nu
lasă nicidecum loc pentru o altă credință. Naționaliștii ideologici din China,
Vietnam și Laos, care sunt puși adesea în legătură cu comunismul, văd în
continuare religia ca „Opium pentru

popor”, care, dacă este posibil, ar
trebui eradicată. În toate aceste țări,
ideologia comunistă înflorește din nou.
O deschidere economică a țării nu ar
trebui interpretată eronat cum că ar
avea loc o cedare a presiunii sau chiar
ca o liberalizare.
Minoritățile din țările budiste se găsesc într-o situație dificilă. Ele sunt
persecutate pentru că nu aparțin de
majoritatea etnică , iar propria comunitate îî persecută și pentru că nu
aparțin de religia majorității grupării
lor etnice.
Veștile bune
Unele îmbunătățiri semnificative în
Africa de Est au mult de a face cu
situația politică. În timp ce în Kenya
musulmanii și creștinii sprijinesc, pe
parcursul campaniilor electorale, pe
candidații tribului lor, în Etiopia creștinii și musulmanii protestează împreună
împotriva Guvernului pentru o schimbare, pentru eliminarea corupției, pentru mai mult respect, pentru Drepturie
Omului, pentru mai multă democrație.
Aceste evoluții au îmbunătățit plasarea acestor țări în IGP. Tanzania nu se
mai găsește în IGP. Alegerea președintelui John Magufuli 2015 a reprezentat

un punct de cotitură pentru această
țară. Guvernul și-a luat în serios sarcina, acționând împotriva grupărilor radicale islamiste, prin urmare, violența
împotriva creștinilor s-a redus simțitor.
Siria obține cu zece puncte mai puțin
decât în anul precedent și nu mai este
în topul celor 10 din IGP.
Au existat mai puține rapoarte legate
de violența manifestată față de creștini, în principal pentru că teritoriile
ocupate de SI au fost recucerite. Însă
violența manifestată față de creștini
mai persistă și creștinii mai sunt încă
răpiți și maltratați.
Cei 200 000 până la 400 000 de creștini
din Coreea de Nord, totalitară și închisă, rămân în continuare, la nivel global,
biserica cea mai puternic persecutată.
Mica biserică subterană de câteva
mii de membrii din Afganistan experimentează persecuția aproape la fel de
intens, din cauza extremiștilor.
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FAȚETE
ale persecuției
Persecuția cunoaște multe forme de manifestare: de la presiunea exercitată în mod subtil până la violența aplicată în mod deschis. În
timp ce violența manifestată față de creștini atrage atenția în mod deosebit, tocmai formele de-abia perceptibil ale opresiunii îi fac
pe creștini să sufere, în parte, o viață întreagă.
În spatele satisticilor din Indexul persecuției globale stau milioane de persoane, care din cauza credinței lor în Isus, sunt supuse suferințelor. Următoarele exemple construiesc o imagine a persecuției și sunt marturie a acțiunii lui Dumnezeu în biserica prigonită.
Cu susținerea dumneavoatră, Open Doors sprijină victimele persecuției.

1. Malaezia

1. Asia Centrală

Raymond Koh: dispărut fară urmă
Raymond Koh a fost răpit în
data de 13 februarie 2017
în miezul zilei, în plină
stradă. Se afla pe
drum, în propriul automobil, în Petaling
Jaya, în apropiere
de capitala Kuala
Lumpur, când a fost
forțat de trei mașini
de
teren să oprească. Mai
mulți
bărbați mascați au coborât
din mașini și
l-au răpit pe pastorul pe atunci
în vârstă de 62 de ani. Deși mai mulți martori oculari au
putut fi audiați și incidentul a fost înregistrat de camerele
de supraveghere, poliția nu a reușit nici până acum să-l găsească pe Raymond. Începând cu 2011, după o razie, în timpul unei acțiuni bisericești caritabile, Raymond a fost supus
presiunilor din partea autorităților, care l-au învinuit de convertire voită a musulmanilor la credința creștină. În același
an, Raymond a fost amenințat cu moartea prin tragerea de
focuri de armă, în timp ce se găsea la poștă. Susanna, soția
lui Raymond, relatează că a considerat necesar să emigreze. „Dar soțul meu iubește această țară și a vrut să rămână
în Malaezia”. De când a fost răpit, au fost ținute mai multe
proteste în tăcere pentru Raymond, mii de oameni au semnat o petiție adresată autorităților cu dreptul de a se implica
mai intens în acest caz.
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O femeie creștină din Asia
Centrală se roagă

Saida: maltratată de propria familie
Saida* este o tânără care suferă de surditate. Întrucât
a acceptat credința creștină, a fost bătută grav de către
membrii propriei ei familii. Vecinii ei au vrut s-o ajute și au
informat poliția, totuși autoritățile au refuzat să intervină,
fiind vorba doar de „un conflict de familie.” Saida a fost
însă atât de grav rănită încât a trebuit să fie transportată la
spital, la Terapie Intensivă. Când Ayda a fost externată din
spital, cu o zi mai devreme decât se aștepta, creștinii din
Comunitate s-au folosit de acest prilej să o ia pe Ayda de
acolo și s-o ascundă într-un loc sigur. Ceva mai târziu, sora
ei mai în vârstă Amira*, avocată cunoscută și influentă, a
luat-o pe Saida sub propria protecție. Când Amira a aflat că
Saida a fost maltratată cu atâta cruzime din cauza credinței
ei, și-a vizitat rudele și le-a avertizat insistent: Dacă se mai
întâmplă să-i mai facă Saidei vreun rău, atunci îi așteaptă
închisoarea. Spre marea bucurie a Saidei, s-a dovedit că
Amira însăși devenise creștină și ani la rând s-a rugat pentru sora ei surdă.

2. Irak
Christina: răpită de SI

3. Republica Centrafricană
Pastorul Paul: Nu renunța!

În august 2014, soldații „Statului Islamic” au cucerit orașul
Karakoch din Câmpia Niniveh. Mulți creștini au fugit, însă
unii au rămas acolo. La fel și familia Christinei, pe atunci în
vârstă de trei ani. Soldații SI au forțat pe creștinii rămași
să părăsească, de asemenea, orașul. Când aceștia au fost
forțați să intre într-un autobuz, unul dintre islamiști s-a îndreptat spre mama Christinei, luându-i pur și simplu fiica cu
el. Ayda a fost forțată, sub amenințarea armei, să urce în
autobuz. Familia Christinei a sperat și s-a rugat aproape trei
ani, ca să-și poată revedea fiica. Pe măsură ce mai multe
regiuni au fost eliberate de sub ocupația SI, Christina a fost
adusă înapoi la părinții ei. În data de 9 Iunie 2017, Ayda și-a
putut îmbrățișa, în sfârșit, fiica. „Sunt așa de fericită, că
ea este din nou cu noi și își aduce aminte de noi”, spunea
Ayda. „Mulțumesc Domnului pentru asta.”

Pastorul Paul a fost profesor într-o școală biblică, care în
data de 12 octombrie 2016 a fost invadată de Miliția islamică.
„Eram chiar în pauză, când luptătorii au luat cu asalt terenul.
Am lăsat totul baltă și am fugit să ne salvăm viața. Ne-au
fost furate lucrurile și mi-a fost distrusă casa. Înăuntru se
găsea biblioteca și casieria.“ Cu toate acestea, pastorul Paul
refuză să se dea bătut. Lângă coliba asamblată provizoriu, se
găsește o construcție din crengi și paie: „Asta este biserica
mea.“ De aici conduce pastorul Paul nu doar serviciile divine,
ci și predă. „Nu sunt descurajat. Altfel aș mai construi eu
această biserică? Încurajez studenții să învețe în continuare.
Le spun să termine anul școlar și că nu trebuie să renunțe.”
Pastorul Paul demonstrează prin propriul exemplu de viață o
atitudine de iertare. „Cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață să
ne rugăm ca Dumnezeu să ne omoare vrăjmașii, ci ca El să le
schimbe inimile.”
*Nume modificate
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INDEXUL MONDIAL DE PERSE

Indexul Mondial de Persecuţie se bazează pe un sistem riguros de clasificare care evaluează gra
privat, familial, comunitar, naţional şi ecleziastic. Acestea sunt adăugate gradului de violenţă pe c
Domeniile cheie pentru evaluarea libertăţii creştine
DOMENIUL PRIVAT

Cât de liber este creştinul pentru a crede
pur şi simplu? Este legală convertirea la
creştinism? Pot creştinii să se închine în
particular şi să deţină materiale religioase?
Au libertate de conştiinţă şi de gândire?

AZER

DOMENIUL FAMILIAL

TURCIA

Cât de liberi sunt creştinii să-şi exprime credinţa în familie? Vor fi alungaţi? Este posibil
ca să trăieşti ca familie creştină, să sărbătoreşti căsătoriile creştine şi funeraliile?

TUNISIA
ALGERIA

DOMENIUL COMUNITAR

Pot creştinii să trăiască fără a fi hărţuiţi
şi discriminaţi în comunităţile lor? Cum le
afectează credinţa lor educaţia sau angajarea? Sunt alungaţi din satele lor?

DOMENIUL NAŢIONAL

TERITORIILE PALESTINIENE

IORDAN
KUW

LIBIA

EGIPT

MAURITANIA
MALI

Se opun instituţiile naţionale – cum ar fi
guvernul, sistemul legislativ şi mass-media
– creşinismului? Este ilegală exprimarea
credinţei creştine? Au libertatea de a-şi
specifica apartenenţa religioasă pe cărţile de identitate sau paşapoarte? Lucrul
acesta va atrage atenţia poliţiei în vederea
audierii?

SIRIA

SUDAN
ERITREEA
DJIBOUTI

NIGERIA
RAC

ETIOPI
KENYA

DOMENIUL ECLEZIASTIC

Li se permite creştinilor să se întâlnească?
Pot să construiască biserici? Şi dacă pot,
sunt monitorizaţi intensiv? Pot liderii creştini
să fie instruiţi? Bibliile sunt accesibile în
mod liber?

VIOLENŢA

MEXIC

MA

COLUMBIA

Sunt creştinii atacaţi fizic şi psihic? Sunt ei
arestaţi, răpiţi, torturaţi, închişi sau chiar
ucişi? Sunt ei hărţuiţi sexual?
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adul de libertate al creştinilor având în vedere cinci domenii ale vieţii:
care creştinii o experimentează rezultând apoi clasamentul final.
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WWL Top 50: Grad de persecuţie
(100 puncte = Persecuţie totală)
* Pragul de încadrare în index se află la 56 puncte.
(2017: 53 puncte)
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1. COREEA DE NORD
Lider: Kim Jong-un
Forma de guvernământ: Dictatură comunistă
Populație: 25,4 milioane (300'000 creștini)
Religia majoritară: Ateism/ credința în valorile strămoșești
Sursa persecuției: Paranoia dictatorială
Persecuţia este condusă de către stat, care vede în creştini nişte elemente ostile ce trebuie eliminate.Din cauza îndoctrinării constante,
vecinii şi membrii familiei, inclusiv copiii, sunt foarte atenţi şi raportează autorităţilor orice li se pare suspicios. În cazul în care creştinii
sunt descoperiţi, sunt deportaţi în lagăre de muncă ca şi criminali
politici sau ucişi pe loc; familiile lor împărtăşesc soarta lor. Din pricină
că întâlnirile pentru închinare sunt aproape imposibile, acestea se
desfăşoară în secret. Bisericile prezentate vizitatorilor din Pyongyang
servesc cu scop propagandistic.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Dumnezeu să dea mângâiere şi putere celor ce-L urmează, în special celor ce suferă în închisori, lagăre de muncă şi locuri îndepărtate.
Ca Dumnezeu să îi vorbescă lui Kim Jong-un, oferindu-i o revelaţie a
Domnului Isus, regele slujitor.
Pentru lucrarea organizaţiei Porţi Deschise printre credincioşii
nord coreeni. Mulţi spioni nord coreeni caută într-un mod activ credincioşii din interiorul ţării. Să ne rugăm pentru protecţie din partea
Lui Dumnezeu.

»
»
»

COREEA DE NORD – POVESTEA LUI HANNAH:
Hannah (poza de mai sus) și familia ei au fost arestați din cauză că
au părăsit Coreea de Nord. Când s-a descoperit că erau creștini,
toți au fost închiși.
Ea spune: „Prizonierii închiși erau bătuți foarte tare. Nimeni nu a îndrăznit să reziste pentru că asta ar fi făcut tortura și mai grea. Dar
soțul meu era diferit. Cu cât îl torturau mai tare, cu atât mai mult își
apăra credința. El a strigat la ei: "Dacă a crede în Dumnezeu este
un păcat, aș prefera să mor! Omoară-mă! Misiunea mea este să
trăiesc conform voii lui Dumnezeu!”
“Bineînțeles, ne-am rugat de-a lungul timpului petrecut în închisoare. Într-o zi, toată familia noastră a fost chemată afară din
celula închisorii. Eram în fața deputatului închisorii, așteptând să
ne auzim verdictul, iar în mintea noastră cu toții ne-am rugat cu
disperare pentru un miracol. Nu voiam să suferim și să murim
într-o tabără de prizonieri politici. Dumnezeu a răspuns rugăciunii
noastre. Deputatul ne-a dat o amnistie specială. Când am ieșit din
închisoare în acea noapte și am fost, în cele din urmă, liberi și singuri, am cântat în liniște un imn.”
Lucrarea Organizației Porți Deschise oferă speranță, putere și curaj multor persoane precum Hannah. Rețelele noastre subterane
ajung la 60.000 de credincioși secreți, oferindu-le mâncare, medicamente și îmbrăcăminte pentru a-i ajuta să supraviețuiască și să
fie sare și lumină în Coreea de Nord.

2. AFGANISTAN

3. SOMALIA

Lider: Președintele Ashraf Ghani
Forma de guvernământ: Republică islamică
Populație: 34,2 milioane (din care mii de
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
Antagonism etnic
Loialitatea tribală este cea mai puternică şi importantă influenţă
asupra vieţii oamenilor din Afganistan.
A părăsi religia comunităţii este de neconceput. Convertiţii care
refuză să revină la religia anterioară pot sfârşi în spitale de psihiatrie sau pot fi bătuţi de către vecini şi prieteni. Casele şi afacerile
le pot fi distruse. În funcţie de familie, ei pot fi chiar ucişi. În orice
caz, atunci când familiile văd în viaţa schimbată puterea lui Hristos,
este posibil ca toată familia să se convertească. Acest lucru trebuie însă ţinut strict secret.

Lider: Președintele Mohamed Abdullahi
Mohamed
Forma de guvernământ: Republică Federală
Populație: 11,4 milioane (câteva sute de
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
		
Antagonism etnic
Societatea se aşteaptă ca toţi somalezii să fie musulmani; imamii şi liderii al-Shabaab-ului afirmă public că nu există loc pentru creştinism.
Loialitatea faţă de clan este cea mai importantă. Membrii familiei şi
liderii clanului îi intimidează şi chiar omoară pe convertiţii la creştinism.
Grupul militant radical al-Shabaab se bazează pe o structură unitară
pentru a-şi promova ideologia, forţându-i pe şeici şi imami să înveţe
jihadul sau să se confrunte cu expulzarea sau moartea. Creştinii din
mediul musulman sunt priviţi ca ţinte foarte importante – cel puţin 23 de
convertiţi au fost ucişi anul trecut.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru ca Dumnezeu să-i întărească şi să-i încurajeze pe cei
ce-L urmează, astfel încât să rămână credincioşi în ciuda presiunii
din partea familiei şi prietenilor.
Ca Dumnezeul oştirilor să protejeze numărul mic de creştini
convertiţi care trăiesc ascunzându-se mereu.
Pentru stabilitate şi pace în ţară, şi deschidere pentru alte religii
în afară de islam.

»
»
»

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

Pentru urmaşii lui Isus care nu se pot întâlni liberi; să ne rugăm pentru
»protecţie
întrucât ei se întâlnesc în grupuri secrete pentru a învăţa despre El.
Mulţumim pentru că mulţi musulmani Îl caută pe Dumnezeu; să ne
»rugăm
ca mult mai mulţi să vină la Hristos.
Ca Dumnezeu să-Şi construiască Împărăţia Sa în mijlocul opresiunii
»islamice
şi tribale, corupţiei şi crimei organizate.

4. SUDAN

5. PAKISTAN

Lider: Președintele Omar al-Bashir
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 42,2 milioane (2 milioane creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/ paranoia dictatorială
Arabi, africani, musulmani, creştini: amestecul cultural este complicat, dar guvernul implementează cu stricteţe o politică care prevede
o singură religie, cultură şi limbă.
Sub conducerea autoritară a preşedintelui, libertatea de exprimare
este extrem de îngrădită şi persecuţia crestinilor este sistematică:
arestări sub acuzaţia de spionaj; demolarea bisericilor; atacuri fără
discriminare în zone ca Munţii Nouba. Credincioşii se tem să-şi împărtăşească credinţa faţă de copiii lor sau vecinii musulmanii. Unii îşi
ascund identitatea chiar şi după moarte, fiind înmormântaţi în cimitirele musulmane.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Dumnezeu să ofere posibilitatea discipolilor Săi să se întâlnească în siguranţă şi să-i încurajeze pentru a persevera.
Să-I cerem ca să echipeze liderii de biserici pentru a putea sta
fermi sub presiunea extremiştilor islamici.
Pentru ca inimile liderilor sudanezi să fie transformate, astfel încât
ţara să experimenteze dreptatea, pacea şi libertatea religioasă.

»
»
»

6. ERITREEA
Lider: Președintele Isaias Afewerki
Forma de guvernământ: Stat Monopartid
Populație: 5,5 milioane (2,7 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam / Creștinism
Sursa persecuției: Paranoia dictatorială/
Extremism islamic
Cel mai represiv stat african îi vede pe
creştini ca agenţi ai Vestului şi îi arestează, hărţuieşte şi omoară
cu impunitate.
Creştinii care trăiesc în zonele musulmane sunt vulnerabili în faţa
militanţilor islamici. Convertirea la creştinism este văzută ca trădare
a comunităţii, familiei şi religiei islamice. Arestările şi dispariţiile
forţate sunt obişnuite, mai mult de 300 de creştini fiind arestaţi anul
trecut. Mulţi credincioşi sunt ţinuţi în condiţii mizerabile, unii în
containere de transport îndurând temperaturi insuportabile. Mii de
creştini au fost inchişi, unii chiar de peste un deceniu.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru creştinii încarceraţi în condiţii oribile, ca puterea lui Dumnezeu să-i facă să-L oglindească pe Isus în faţa persecutorilor lor.
Pentru o transformare a inimii preşedintelui – ca el să poată găsi
adevărata viaţă în Hristos.
Ca cei ce au fugit din Eritreea din cauza persecuţiei sau războiului să primească linişte şi ajutor.

»
»
»

Lider: Primul Mnistru Imran Khan
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 197 milioane (3.9 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Convertirea de la islam provoacă o ruşine mare familiei şi comunităţii, şi reprezintă un pericol pentru noul
credincios.
Musulmanii radicali monitorizează adunările convertiţilor. Bisericile
au devenit obiectivele atacurilor cu bombă. Toţi creştinii suferă de
discriminare instituţionalizată, slujbele care sunt considerate ca
fiind de joasă calitate, murdare şi jignitoare sunt păstrate în mod
oficial creştinilor, majoritatea fiind din clasele cele mai sărace. Grupările islamice radicale conduc mii de şcoli capabile să încurajeze
violenţa faţă de minorităţile religioase. Legile blasfemiei au ca ţintă
în mod particular creştinii.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Să-I cerem lui Dumnezeu să protejeze femeile şi fetele care sunt
expuse riscului de viol, răpire, căsătorie forţată şi convertire forţată
la islam.
Ca legislaţia Pakistanului să protejeze creştinii de strategiile grupărilor islamice radicale.
Ca prezenţa lui Dumnezeu în vieţile credincioşilor din mediile
musulmane să fie una deosebită pentru ceilalţi.

»

»
»

ERITREEA – POVESTEA LUI RUTH
Soțul lui Ruth este lider de biserică fără o biserică. Acest lucru s-a
întâmplat din cauză că guvernul a închis biserica, iar pe el l-a trimis în închisoare. “Acum mă îngrijorez tot timpul pentru el”, spune
Ruth, “și mă întreb cum este. De asemenea, mi se pare insuportabil să văd cum cei trei copilași ai mei îi duc dorul.”
“Nici un creștin care nu este membru al bisericilor recunoscute
și conforme nu poate avea copiii admiși la școală. De asemenea,
nu vor avea acces la cupoane de mâncare sau la alte servicii
publice. Oamenii ne izolează și ne izgonesc. Ei de-abia așteaptă
ca noi să fim prinși închinându-ne în secret ... deci în fiecare zi
ne trăim viața cu prudență și teamă. Chiar dacă vă puteți găsi un
loc de muncă, ei vă supraveghează îndeaproape pentru orice
greșeală care le-ar permite să vă concedieze”.
“În calitate de creștini, ne așteptăm să suferim pentru Evanghelie.
Dar când vine suferința, trupul se plânge. Vreau ca copiii mei să
crească și să poată să se închine lui Dumnezeu în libertate. Am
vise pentru ei și vreau să fie în siguranță ... Avem nevoie de pace
în mijlocul tuturor acestor lucruri ... Vă rugăm să vă rugați pentru
noi.”
Directorul organizației Porți Deschise pentru Africa de Est spune
“Frații și surorile noastre din Eritreea au nevoie disperată de
rugăciunile noastre pentru ca Domnul să aducă vindecare, dar
și pentru dezvoltarea comunităților creștine care pot oferi sprijin emoțional și practic creștinilor ca Ruth. Porți Deschise oferă
sprijin practic prin intermediul partenerilor locali pentru a ajuta
biserica să ajungă acolo.”
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7. LIBIA

8. IRAK
Lider: Primul Ministru Fayez al-Sarraj
Forma de guvernământ: Republică islamică
Populație: 6,4 milioane (42'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic

Mica minoritate a creştinilor constă în credincioşi indigeni din mediile musulmane şi migranţi din Africa sub-sahariană care caută de lucru sau să intre în Europa.
Primul grup se confruntă cu o presiune violentă şi intensă de a renunţa la credinţă. Prezenţa anarhiei şi a războilului civil au permis grupărilor criminale organizate să se angajeze în trafic de de persoane şi
grupărilor militare islamice să atace creştinii cu impunitate. Creştinii
migranţi experimentează deasemenea intoleranţă şi discriminare din
partea societăţii. Credincioşii care îşi împărtăşesc credinţa public,
riscă arestarea şi violenţa.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Mulţumim pentru că prin transmisiunea prin satelit şi internet se
răspândeşte evanghelia: să ne rugăm ca mulţi să primească dragostea lui Dumnezeu.
Ca Dumnezeu să consolideze credinţa credincioşilor izolaţi, biserica Sa şi pe cei ce sunt împrăştiaţi prin Europa din cauza persecuţiei.
Ca Dumnezeu să încurce şi să elimine planurile Statului Islamic,
arătându-Şi harul şi severantitatea tuturor.

»

Lider: Președintele Fuad Masum
Forma de guvernământ: Democrație parlamentară
Populație: 38,7 milioane (230'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Persecuţia provine în principal din partea Statului Islamic auto proclamat (SI) – a cărui ideologie nu este
moartă – şi din partea altor grupări militare.
Zeci de mii de creştini rămân strămutaţi în urma atacurilor SI din 2014.
Mai mult, liderii islamici, liderii clanurilor, membrii familiei şi ‘cetăţenii
obişnuiţi’ pun presiune asupra creştinilor din mediile musulmane să renunţe la credinţă, uneori folosind tortura sau atacurile fizice. Convertiţii
riscă să fie hărţuiţi sau discriminaţi la punctele de verificare, universităţi, locuri de muncă şi clădiri guvernamentale; ei pot chiar să îşi piardă
slujbele, drepturile de moştenire sau posibilitatea de a se căsători.

»
»

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Mulţumim pentru că unii credincioşi strămutaţi au posibilitatea
să meargă acasă; ne rugăm ca Dumnezeu să dea înţelepciune şi
credinţă celor ce nu pot.
Pentru ca prezenţa lui Isus să fie evidentă în vieţile liderilor de
biserici şi ca ei să fie buni păstori pentru noii credincioşi.
Pentru ca partenerii Porţi Deschise să poată ajuta la reconstrucţia
locuinţelor şi să creeze locuri de muncă pentru credincioşii strămutaţi.

9. YEMEN

10. IRAN

Lider: Președintele Abdrabbuh Mansur
Hadi
Forma de guvernământ: Republică islamică
Populație: 28,1 milioane (câteva mii
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic /
Antagonism etnic
Vulnerabilitatea creştinilor s-a dublat în timpul conflictului actual
care a provocat cea mai gravă criză umanitară.
Oficialităţile guvernamentale continuă să intimideze creştinii, iar
organizaţiile islamice instigă la discriminare împotriva non-musulmanilor atunci când se oferă ajutoare. Creşterea numărului de
creştini covertiţi suferă violenţă şi presiune din partea liderilor tribali
şi a membrilor familiei. Ameninţările cu moartea de către grupările
islamice radicale şi cu detenţie de către autorităţi îi forţază pe mulţi
să-şi ascundă credinţa. Creştinii migranţi experimentează hărţuirea
şi discriminarea din partea societăţii.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Dumnezeu să fie glorificat în adunările credincioşilor din secret şi să le ofere oportunitatea de a sluji yemeniţilor.
Să-i cerem bunului Păstor ca ajutoarele să ajungă la creştini,
care sunt despărţiţi de familie şi trib.
Ca Dumnezeu să transforme inimile celor ce luptă pentru al-Qaeda şi Statul Islamic.

»
»
»

»
»
»

Lider: Președintele Hassan Rouhani
Forma de guvernământ: Republică islamică
Populație: 81 milioane (800'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic

Guvernul este dedicat să extindă influența Shia Islam.
Hardlinerii din cadrul conducerii sunt anti-creștini, creând probleme
grave pentru toate grupurile de credincioși. Bisericile de casă pentru credincioșii proveniți din medii musulmane au fost percheziționate, iar liderii au primit sentințe îndelungate în închisoare.
În consecință, mulți convertiți au fugit în străinătate sau își practică
credința în izolare. Creștinii care fac parte din bisericile istorice
armeniene și asiriene aprobate de guvern și care se adresează musulmanilor au raportat discriminări, hărțuiri, abuz fizic și închisoare.
Cel puțin 52 de creștini au fost arestați anul trecut.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca puterea lui Dumnezeu să ofere tărie și curaj credincioșilor
respinși de familiile lor musulmane.
Cereți-i Domnului să îi convingă pe liderii din guvern să schimbe
legile stricte, permițând libertatea religioasă.
Ca Duhul Sfânt să ofere prizonierilor o dragoste sinceră față de
gardieni și față de ceilalți prizonieri.

»
»
»

11. INDIA
Lider: Primul ministru Narendra Modi
Forma de guvernământ: Republică Federală
Populație: 1,3 miliarde (63,9 milioane
creștini)
Religia majoritară: Hinduism
Sursa persecuției: Naționalism religios
Cele mai multe persecuții provin dintr-o varietate de grupuri hinduse radicale care doresc să "curețe" țara lor.
Convertiții dintr-un fundal hindus poartă greutatea persecuției din India și sunt în permanență sub presiunea de a reveni la hinduism. Grupurile hinduse radicale se bucură tot mai mult de impunitate atunci
când hărțuiesc pe musulmani sau pe creștini. Cel puțin opt creștini
au fost uciși anul trecut și aproape 24.000 au fost asaltați fizic. Drept
urmare, nivelul de frică și incertitudine printre majoritatea creștinilor
este în creștere.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Duhul Adevărului să întărească credincioșii din medii hinduse
astfel încât să reziste presiunii de a se întoarce la credința familiei lor.
Ca Dumnezeu să dea înțelepciune și să asigure protecție credincioșilor care iubesc să își împărtășească credința, mai ales în statele
cu legi anticonversionale.
Ca Dumnezeu să se descopere părinților care își întemnițează
fiicele din cauză că au ales să-L urmeze pe Hristos.

»
»

INDIA – POVESTEA LUI KRISHNA
Atunci când Krishna (poza de mai sus) și familia lui au devenit
creștini, comunitatea s-a întors împotriva lor. Aceștia au creat un
sistem de drenare în afara casei lor și au aruncat deșeuri de canalizare și balegă de vacă în ea. În fiecare zi, familia trebuia să sară
peste deșeuri pentru a intra și ieși din casă; mirosul era dezgustător
și viermii se răspândeau în interior. Când familia a făcut o plângere
oficială poliției, sătenii i-au atacat brutal, împingându-l pe fiul lui
Krishna în canalizare. Astfel i-au rupt piciorul.
Imediat, prin partenerii săi, Porți Deschise a oferit familiei lui
Krishna ajutor medical de urgență și produse alimentare, vizitându-i
în permanență pentru a-i încuraja. De atunci, familia a construit o
mică baracă la câțiva kilometri distanță de atacatorii lor, unde se
simt mai în siguranță. Fiindu-le dăruite un cărucior și alte bunuri, ei
conduc acum o mică afacere fast-food și frecventează biserica în
mod regulat.
Krishna spune “Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au rugat
pentru familia noastră. Rugați-vă ca într-o zi să ne putem întoarce în
satul nostru și ca sătenii să ajungă să îl cunoască pe Domnul.”

»
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12. ARABIA SAUDITĂ 13. MALDIVE
Lider: Regele Salman
Forma de guvernământ: Regat
Populație: 32,7 milioane (1,4 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Guvernul menține un sistem islamic
strict care tratează creștinii drept cetățeni de clasa a doua
Locurile de cult sunt refuzate religiilor non-islamice. Creștinii migranți (din India, Filipine și Africa), care se întâlnesc pentru închinare sau își împărtășesc credința cu musulmanii, se pot confrunta
cu detenția și deportarea. Credincioșii saudiți proveniți din mediul
musulman se confruntă cu o presiune și mai mare, inclusiv amenințări cu moartea, în special din partea familiei extinse și a liderilor
islamici. Cu toate acestea, numărul lor crește și ei își împărtășesc
public credința, în ciuda consecințelor grave.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru schimbarea inițiativei guvernului de a reduce numărul de
lucrători migranți, astfel încât locurile de muncă să poată fi acordate cetățenilor; acest lucru scade numărul de creștini.
Pentru ca noii creștini să se maturizeze spiritual și să-și poată
împărtăși în siguranță credința cu rudele și Saudiții musulmani.
Pentru ca cei din guvern, de la casa regală și poliția religioasă
să-L descopere pe Isus.

»
»
»

Lider: Președintele Abdulla Yameen
Forma de guvernământ: Republică Islamică
Populația: 376'000 (câteva mii de creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism Islamic
Se așteaptă ca toți cetățenii să fie musulmani, iar aceste comunități insulare, omogene, apropiate, acționează ca paznici naturali pentru orice abatere de la această normă.
Convertirea poate duce la raportarea către liderii sau autoritățile
musulmane. Clericii islamici radicali exercită un control puternic,
făcând imposibil ca cei convertiți să-și exprime credința în vreun fel.
Creștinii migranți (din India și din Sri Lanka) sunt strict monitorizați.
Se pare că majoritatea au încetat să se întâlnească, deoarece ar
atrage prea multă atenție din partea autorităților.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Cereți-i lui Dumnezeu să dea oamenilor vise și viziuni care îi vor
conduce înspre dragostea Lui.
Pentru ca cei care instruiesc credincioșii secreți să știe cum să
ofere părtășie și învățături biblice în siguranță.
Pentru vindecarea lui Dumnezeu și nașterea din nou în viețile
numărului mare de maldivieni care au fost afectați de abuzul de
droguri.

»
»
»

14. NIGERIA
Lider: Președintele Muhammadu Buhari
Forma de guvernământ: Republică Federală
Populație: 197,8 milioane (95,9 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam / Creștinism
Sursa persecuției: Extremism islamic
Ostilitatea față de creștini, mai ales în statele nordice ale Shariei,
este răspândită prin învățături și practici islamice radicale.
Credincioșii se confruntă cu discriminarea și excluderea, precum și
cu violența din partea grupurilor militante islamice, ducând la pierderea proprietății, a terenului, a mijloacelor de trai, la vătămări fizice
sau chiar la deces; aceasta se răspândește spre sud. Corupția a
afectat statul, făcându-l nepregătit pentru a proteja creștinii. Rivalitatea dintre grupurile etnice și raidurile de către păstorii Fulani au
adus persecuția. Convertiții se confruntă cu respingerea din partea
familiile lor musulmane și se află sub presiunea de a renunța.
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MOTIVE DE RUGĂCIUNE

protecția lui Dumnezeu față de credincioși, în special
»fațăPentru
de femeile creștine care se află în pericol de răpire și căsătorie
forțată cu musulmanii.

Pentru mângâiere și putere pentru miile de creștini strămutați –
»și înțelepciune
pentru partenerii organizației Porți Deschise care îi
slujesc.

Cereți lui Dumnezeu să se îngrijească de nevoile satelor creștine
»neglijate,
care nu au apă și îngrijire medicală.

15. SIRIA
Lider: Președintele Bashar al-Assad
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 18,9 milioane (794'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Grupurile islamice militante reprezintă o
amenințare clară pentru toți creștinii
din Siria.
În zonele controlate de grupuri islamice radicale, cele mai multe biserici istorice sunt demolate sau folosite ca centre islamice. Cantitatea
de opoziție pe care o primește o biserică poate depinde de reputația
sa politică. Liderii bisericii, în mod special, sunt vizați pentru a fi răpiți.
Autoritățile guvernamentale restricționează activitățile creștinilor și
ale convertiților evanghelici pentru a preveni instabilitatea. Creștinii
proveniți dintr-un context musulman se confruntă cu presiuni din partea familiilor lor pentru a se retrage, deoarece convertirea lor aduce
rușine familiei.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Dumnezeu să îi călăuzească pe cei implicați în negocierile de
pace înspre un acord pozitiv și, de asemenea, să se ia decizii bune
pentru viitorul țării.
Pentru ca acei creștini strămutați să fie încurajați în urma ajutorului de urgență primit din partea fraților și a surorilor lor în Hristos.
Pentru ca Dumnezeu să le întărească credința prin îngrijirea pastorală și învățătura biblică.

»

SIRIA – POVESTEA LUI BASIMA
Homs. Cunoscută drept "capitala revoluției", ani de lupte grele au
transformat părți ale orașului în ruine. Dar datorită partenerilor și
susținătorilor organizației Porți Deschise, unii creștini au putut să se
întoarcă, inclusiv Basima (imaginea de mai sus) și soțul ei Antoon.
Cuplul a trebuit să fugă din casă când aceasta a fost lovită de mortar. „A fost un miracol că nu am fost răniți. A fost un șrapnel care
zbura peste tot, dar nu am fost lovit”, spune Antoon, care totuși a
avut nevoie de sprijin psihologic ulterior.
“Pentru o perioadă lungă de timp am fost strămutați", adaugă Basima, “dar nu aveam suficiente venituri pentru a continua să plătim
chiria. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trimis oameni ca voi să ne
ajute”. Ea își arată cu mândrie noile uși și ferestre. “Mulți au spus
că această casă nu mai poate fi reparată, dar voi ați reușit.”
Antoon râde și își ridică triumfător cadrul cu care se deplasează.
“Știi, am fost deprimat când am trăit în casa închiriată. Acum mă
simt mult mai bine, mult mai puternic. Pot respira din nou; sunt
fericit.”

»
»

16. UZBEKISTAN
Lider: Președintele Shavkat Mirziyoyev
Forma de guvernământ: Stat Comunist
Populație: 30,7 milioane (350'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Paranoia dictatorială/
Extremism islamic

Dumnezeu să ofere curaj și protecție noilor creștini și biseri»cilorCaaflate
sub supraveghere.
Ca inimile celor din guvern să fie sensibilizate astfel încât să ofe»re libertate
creștinilor și minorităților religioase.
ca Duhul Sfânt să întărească credința femeilor creștine
»carePentru
sunt nevoite să se căsătorească împotriva voinței lor.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE:

Din cauza culturii islamice generale,
creștinii care provin dintr-un context musulman experimentează
presiuni și violență din partea familiei, a prietenilor și a comunității locale.
În plus, poliția, serviciile secrete și autoritățile urbane monitorizează
activitățile religioase prin interceptarea caselor și a telefoanelor,
prin infiltrarea grupurilor și prin monitorizarea serviciilor bisericești.
Locurile de închinare neînregistrate sunt percheziționate, materialele religioase confiscate, credincioșii interogați, liderii arestați, iar
bisericile amendate. Bisericile ortodoxe rusești se confruntă cu mai
puține probleme din partea guvernului, deoarece, de obicei, acestea nu încearcă să intre în contact cu populația uzbecă.
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17. EGIPT
Lider: Președintele Abdel Fattah al-Sisi
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 95,2 milioane (9,5 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
O creștere a atacurilor violente a cauzat
moartea a 128 de creștini anul trecut și a lăsat pe mulți răniți.
Așa-numitul stat islamic vizează creștinii, iar respectul redus al
drepturilor fundamentale acordate de statul egiptean duc la concluzia că nu există prea multă protecție. Credincioșii care provin
dintr-un context musulman se confruntă cu o presiune enormă
pentru a renunța; recunoașterea oficială a convertirii este aproape
imposibilă. Construirea locurilor de cult este dificilă din cauza restricțiilor administrative, a ostilității și a violenței comunale. Credincioșii, în special femeile, se confruntă cu discriminarea și abuzul la
locul de muncă; învățăturile fanatice de la imami generează ura și
traumatizează copiii.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Dumnezeul întregii păci să mângâie și să se îngrijească de
creștinii care sunt izgoniți din casele lor din cauza că au părăsit islamulnoii lor credințe.
Pentru ca acei creștinii care au fost desconsiderați în afacerile
sociale, politice și juridice să încredințeze situația lor lui Dumnezeu.
Pentru ca și liderii grupurilor islamiste să vină la Hristos, “Calea,
Adevărul și Viața”.

»
»
»

EGIPT – POVESTEA LUI AMANY
Femeile creștine din mediul rural sunt de două ori disprețuite de
societate din cauza credinței și a sexului lor. Pentru a combate
acest lucru, Porți Deschise lucrează în colaborare cu bisericile
locale pentru a ajuta femeile să învețe să citească, să scrie și să
crească în credință. Conducătorul proiectului, Amany, spune:
“Vreau să știe că ele sunt atât de prețioase, valoroase, create în
mod unic de Dumnezeu, iubite și atât de importante pentru avansarea Împărăției lui Dumnezeu în Egipt, despre care ni se spune
că poate schimba viața”.
Un participant confirmă acest lucru. “Chiar dacă merg la biserică
în mod regulat, simt că întâlnirea de grup m-a schimbat foarte
mult. De exemplu, pe strada unde locuiesc, când copiii se certau
unul cu celălalt, puteai observa cu ușurință mame care erau gata
să se bată una cu cealaltă pentru a-și apăra copiii. Dar după ce
m-am alăturat grupului, am încetat să mă comport ca celelalte
femei. Dumnezeu mă folosește pentru a răspândi pacea și iubirea
Sa printre vecini”.
„Un alt lucru minunat care se întâmplă”, spune Amany, „este
că acum suntem invitați de femeile musulmane să le învățăm să
citească și să scrie – iar aceasta este o ocazie nemaipomenită de
a împărtăși dragostea și compasiunea lui Dumnezeu”.

18. VIETNAM
Lider: Președintele Tran Dai Quang
Forma de guvernământ: Stat Comunist
Populație: 95,4 milioane (8,4 milioane
creștini)
Religia majoritară: Budism
Sursa persecuției: Oprimarea comunistă/
Antagonism etnic

Autoritățile guvernamentale locale și naționale persecută minoritatea creștină prin legile lor.
Credincioșii din grupurile minoritare etnice se confruntă cu cea
mai mare persecuție. Văzuți ca trădători ai culturii și identității lor,
ei se confruntă cu hărțuire, atacuri violente și excluziune socială.
Sătenii s-au luptat cu autoritățile comuniste locale, bătându-i pe
credincioși, dându-i afară din satele lor și pietruind locașurilor de
închinare. Rudele non-creștine își taie legăturile de familie și neagă
moștenirea. Bloggerii creștini și activiștii politici au fost arestați și
condamnați.
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MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Dumnezeu să întărească credința noilor credincioși din minoritățile etnice, cum ar fi Hmong-ul.
Ca lumina lui Hristos să strălucească prin cei care sunt presați
să se întoarcă la credința familiei lor.
Ca Duhul Sfânt să îi îndemne pe conducătorii guvernului să renunțe la restricțiile asupra minorității creștine.

»
»
»

19. TURKMENISTAN 20. LAOS
Lider: Președintele Bounnhang Vorachith
Forma de guvernământ: Stat Comunist
Populație: 7 milioane (225'000 creștini)
Religia majoritară: Budism
Sursa persecuției: Oprimarea comunistă/
antagonism etnic/naționalism religios

Lider: Președintele Kurbanguly Berdymukhamedov
Forma de guvernământ: Stat monopartid
Populație: 5,5 milioane (69'900 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Paranoia dictatorială/
extremism islamic
Poliția, serviciile secrete și autoritățile locale pun în aplicare noi
legi, punând un control mai strict asupra vieții bisericești.
Bisericile neînregistrate suferă în mod repetat din cauza atacurilor
poliției, a amenințărilor, a bătăilor, a arestărilor și a amenzilor. Chiar
și serviciile apostolice ruse ortodoxe și armeniene pot fi monitorizate. Imprimarea sau importul de materiale creștine sunt, de asemenea, restricționate. Cultura generală islamică face ca viața convertiților la creștinism să fie deosebit de dificilă. Credincioșii veniți
din contextul musulman poartă povara persecuției, atât din partea
statului, cât și din partea familiei, a prietenilor și a comunității.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Domnul vieții să îndepărteze restricțiile grele asupra creștinilor și să le redea libertatea.
Pentru protecția și puterea lui Dumnezeu față de credincioșii din
mediul musulman care sunt sub o presiune acerbă să se întoarcă
la islamism.
Ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile forțelor de securitate care
monitorizează creștinii și să îi transforme în lucrătorii Săi.

»
»
»

Autoritățile comuniste monitorizează îndeaproape toate activitățile religioase, inclusiv cele ale bisericilor
înregistrate.
Bisericile sunt considerate “adunări ilegale” și de aceea trebuie să
funcționeze în secret. Autoritățile folosesc informații de la bisericile
înregistrate și de la liderii locali (mai ales de la călugării budiști) pentru
a exercita presiune asupra credincioșilor. De asemenea, și sătenii îi
monitorizează, dându-i afară. Convertiții poartă greutatea persecuției,
fiind considerați că s-au înstrăinat de comunitatea budistă. Aceștia se
află adesea sub presiune din cauza familiilor lor extinse.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Cereți-i Duhului Sfânt să îi protejeze pe credincioși și să le permită
să-și împărtășească credința cu înțelepciune.
Pentru ca justiția să fie încurajată în școli, astfel încât copiii creștini să nu primească note mici din partea profesorilor budiști doar din
cauza credinței lor.
Pentru o transformare în atitudinea regimului față de libertatea
de cult.

»
»
»

21. IORDANIA
Lider: Regele Abdullah II
Forma de guvernământ: Monarhie constituţională
Populație: 7,9 milioane (129'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
antagonism etnic

mulți refugiați din Iordania să aibă ocazia să audă Evanghelia.
» CaPentru
musulmanii să fie impresionați de dragostea vecinilor
»lor creștinicași astfel
să fie atrași spre Hristos.

Creștinii provenind din medii musulmane se confruntă cu cea mai
mare persecuție, însă numărul lor mic crește.
Mărturiile libere cu privire la noua lor credință poate duce la o opoziție serioasă din partea familiei și a conducătorilor tribali și islamici,
incluzând bătăi, arestări și ucideri. Congregațiile evanghelice, baptiste și penticostale sunt monitorizate de către oficialii guvernamentali. Cei activi în evanghelizare se pot confrunta cu amenințări și piedici în viața cotidiană. Cei din bisericile ortodoxe și romano-catolice
– majoritatea creștinilor – au parte de libertate, dar pot experimenta
discriminarea.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE

protecție şi vindecarea noilor convertiți la creştinism su»puşiPentru
interogatoriilor poliției şi abuzați sau răpiți de membri ai familiei.
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RUGĂCIUNILE SUNT ACELE LICĂRIRI DE LUMINĂ DIN ÎNTUNERIC
“Atunci când există atât de multă nenorocire și violență în jurul tău, așa cum se întâmplă acum în Siria, de multe ori nu vezi nicio licărire
de lumină. Dar faptul că oamenii îți spun „mă rog pentru tine” face o mare diferență. Rugăciunile sunt acele licăriri de lumină în întuneric.
Când suntem în mijlocul unui atac mortal, uneori mă întreb unde este Dumnezeu. Dacă aud atunci că oamenii se roagă pentru noi, simt
că acești oameni empatizează cu noi și că nu ne confruntăm singuri. Vă luptați cu noi în rugăciune. Uneori ne simțim slabi și frustrați.
Uneori nu mai am cuvinte să mă rog și spun: „Doamne Dumnezeule, Tu deja știi totul. Ce altceva pot face decât să plâng?” Avem nevoie de
cineva care să lupte împreună cu noi. Suntem pe prima linie. Însă cine ne sprijină din spate? Voi, cei care vă rugați pentru noi. Vă rugăm să
continuați să vă rugați pentru noi. Știm că Dumnezeu aude rugăciunile voastre, iar noi așteptăm răspunsul Său.”
Hanna, creștin din Damasc

MODALITATEA A-Z DE A TE RUGA ÎMPREUNĂ CU FRAȚII ȘI SURORILE PERSECUTATE
A te ruga pentru nevoile omenirii și ale bisericii persecutate poate fi o provocare… așadar vă prezentăm câteva sugestii biblice cu care ați putea începe!

A – AUTORITĂȚI
Rugați-vă ca toți creștinii să știe cum să fie curajoși, dar și cetățeni ascultători. (Romani 13:1-7)

D – ELIBERARE
Chiar și Isus s-a rugat pentru acest lucru, să fie eliberat de suferință dacă este posibil. (Marcu 14:36)

B – BIBLIE
Accesul la Cuvântul lui Dumnezeu oferă oamenilor speranță. Rugați-vă ca Bibliile să ajungă la credincioși. (Psalmul 119:43)

E – REZISTENȚĂ
Rugați-vă pentru energia celor care îi sprijină pe credincioșii persecutați. (Apocalipsa 14:12)

C – BISERICI
Adesea, clădirile sunt predispuse la atac și riscă să fie închise.
Rugați-vă pentru protecție. (Luca 19:46)

F – CREDINȚĂ
Rugați-vă să nu se piardă credința lor, pentru ca astfel să îi încurajeze pe alții. (Luca 22:32)
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G – GLORIE
Rugați-vă ca suferința lor să îl glorifice pe Dumnezeu la fel ca cea
a lui Ștefan. (Fapte 7:59)
H – VINDECARE
Rugați-vă ca Dumnezeu să ofere vindecare victimelor actelor de
violență și persecuție. (Luca 22:51)

T – ÎNCREDERE
Atunci când poliția spionează bisericile, credincioșii au nevoie de
înțelepciune pentru a ști în cine să se încreadă. (Psalmul 27:11-12)
U – UNITATE
Acolo unde biserica este împărțită, greutățile persecuției sunt
exacerbate. (Ioan 17:23)

I – INGENIOZITATE
Rugați-vă ca toți creștinii secreți să găsească modalități creative
pentru a se întâlni. (Fapte 16:13)

V – VIZIUNE
Rugați-vă ca oportunitățile de instruire să îi ajute pe creștini să
împărtășească dragostea lui Hristos în cultura lor locală. (Fapte
11:5-9)

J – BUCURIE
Chiar și în închisoare, Pavel și Sila au cântat și s-au rugat. (Fapte
16:25)

W – VĂDUVE
Rugați-vă pentru văduvele care își îngrijesc singure familiile, dar și
pentru bisericile care le sprijină. (1 Timotei 5:3)

K – CUNOȘTINȚĂ
Rugați-vă ca Dumnezeu să dăruiască orice fel de cunoștință
poporului Său pentru a-I ajuta să trăiască pentru El în regimuri
opresive. (Daniel 1:17)

X – XENOFOBIE
Migranții creștini sunt de două ori discriminați. Rugați-vă pentru
dreptate și milă. (Exod 23:9)

L – IUBIRE
Sub stres, este ușor ca relații din biserică să se destrame. (1 Corinteni 13:1-3)
M – CĂSĂTORIE
Rugați-vă pentru respectul dintre parteneri și capacitatea de a
imita dragostea lui Hristos. (1 Petru 3:7)

Y – TINERET
Rugați-vă ca bisericile să încurajeze tineretul să nu renunțe la
Dumnezeu din cauza persecuției. (Psalmul 144:11-15)
Z – ZEL
Rugați-vă ca harul lui Dumnezeu asupra familiei noastre persecutate să îi dea putere să trăiască cuvintele lui Pavel. (Romani
12:10-21)

N – VECINI
Rugați-vă ca Duhul Sfânt să îi ajute pe creștini să își iubească vecinii împotrivitori. (Efeseni 3:16)
O – OPORTUNITĂȚI
În multe țări este permis să fii creștin, dar nu ai voie să îți împărtășești credința. (Coloseni 4:3-5)
P – PACE
Persecuția are loc adesea în contextual războiului. Rugați-vă ca
toți creștinii să fie împăciuitori. (Romani 12:18)

“LUPTAȚI-VĂ ÎMPREUNĂ CU MINE ÎN RUGĂCIUNILE VOASTRE
CĂTRE DUMNEZEU PENTRU MINE.” (ROMANI 15:30)
„DACĂ AM ÎNȚELEGE PUTEREA POTENȚIALĂ A RUGĂCIUNILOR
NOASTRE, ATUNCI AM ÎNGENUNCHIA DE 100 DE ORI PE ZI ȘI AM
CERE LUCRURI CARE AR ÎNTOARCE LUMEA CU SUSUL ÎN JOS.”
Fratele Andrew, fondatorul organizației Porți Deschise

Q – LINIȘTE
Cereți-i Dumnezeului valurilor și al vânturilor să liniștească inimilor celor aflați în necaz. (Marcu 4:39)
R – REZILIENȚĂ
Rugați-vă ca niciunul dintre copiii lui Dumnezeu să nu ajungă în
disperare. (2 Corinteni 4:8)
S – SIGURANȚĂ
Rugați-vă ca Dumnezeu să-i păzească pe lucrătorii și partenirii
organizației Porți Deschise în călătoriile lor. (Psalmul 140:4)
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22. TADJIKISTAN

23. MALAEZIA

Lider: Președintele Emomali Rahmon
Forma de guvernământ: Sultanat constituțional
Populație: 8,9 milioane (62'200 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
paranoia dictatorială

Lider: Prim-ministrul Najib Abdul Razak
Forma de guvernământ: Monarhie
Populație: 31,2 milioane (2,9 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
paranoia dictatorială

În Tajikistan nu sunt permise activitățile religioase desfășurate
dincolo de instituțiile conduse și controlate de stat.
Guvernul central a creat legi restrictive, inclusivo “lege a tineretului” care împiedică persoanele sub 18 ani să participe la activități
religioase. Administrațiile locale și poliția atacă întâlnirile religioase,
rețin credincioși și confiscă literatura religioasă. Creștinii provenind
din medii musulmane se confruntă cu cea mai mare presiune, deoarece aceștia sunt persecutați până și de familiile și prietenii lor,
fiind uneori închiși, bătuți și expulzați din comunitățile lor. Adesea,
sunt nevoiți să își păstreze credința ascunsă.

Presiunea asupra creștinilor se mărește, în timp ce guvernul și
grupurile islamice își intensifică eforturile de a înlătura minoritatea creștină.
Malaezii etnici sunt considerați musulmani, iar constituția îi împiedică pe aceștia să se convertească la alte religii. Persoanele non-malaeze, adică majoritatea creștinilor, sunt tratate ca cetățeni de clasa
a doua. Creștinii din mediile musulmane se confruntă cu persecuții
violente, dar unii sunt acceptați de familiile lor, conducându-i astfel
înspre Hristos. Un pastor a fost răpit în februarie 2017, iar un alt pastor și soția lui lipsesc din noiembrie 2016.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca cei aflați sub presiunea de a renunța la credința lor să reziste.
Ca presiunea regimului să se diminueze și ca țara să fie mult mai
deschisă la creștinism.
Ca atitudinea față de creștini să se schimbe: aceștia sunt văzuți
ca fiind extremiști pentru practicarea credinței lor în afara structurilor
statale.

»
»
»

Pentru protecția și curajul noilor convertiți care sunt izgoniți din
»casele
lor, izolați de comunitățile din care fac parte și trimiși în lagă-

24. MYANMAR

25. NEPAL

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

rele de re-educare islamică.

Pentru schimbarea legilor din Malaezia care interzic conversiile
»și evanghelizarea.
» Pentru întoarcerea în siguranță a creștinilor răpiți.

Lider: Președintele Htin Kyaw
Forma de guvernământ: Republică constituţională unitară
Populație: 54,8 milioane (4,4 milioane
creștini)
Religia majoritară: Budism
Sursa persecuției: Naţionalism religios
Mișcările budiste puternice Ma Ba Tha și 969 continuă să “protejeze” budismul ca religie națională a țării.
Aceste mișcări au fost interzise, dar s-au găsit modalități de a continua. Chiar și în statele predominant creștine, bisericile istorice bine
stabilite sunt atacate. Familiile puternice budiste, musulmane și tribale văd convertirea la creștinism ca o trădare a familiei și a comunității. Peste 100.000 de creștini care trăiesc în lagărele de deplasare nu li
se permite accesul la hrană și la îngrijire medicală.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru ca minoritățile creștine persecutate să slujească cu dăruire pe musulmanii persecutați din Rohingya, iar în acest fel multe inimi
să se deschida față de adevărul lui Cristos.
Pentru puterea de a rezista și curajul credincioșilor proveniți din
contextul musulman și budist.
Pentru creșterea libertății religioase: legile recent introduse fac
convertirea foarte complicată, deși nu este
interzisă.

»
»
»
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Lider: Președintele Bidhya Devi Bhandari
Forma de guvernământ: Republică constituţională unitară
Populație: 29,2 milioane (1,2 milioane
creștini)
Religia majoritară: Hinduism
Sursa persecuției: Naţionalism religios
În timp ce constituția afirmă că Nepal este un stat secular, este ilegală convertirea la orice altă religie inafară de hinduism.
Radicalii hinduși au atacat fizic creștinii și sunt capabili să acționeze
cu impunitate. Creștinii se luptă să obțină pământ unde să își poată
îngropa morții și adesea recurg la îngroparea ilegală a oamenilor în
pădure; însă dacă acest lucru este descoperit, hindușii radicali sapă
cadavrele și le duc înapoi în casele creștinilor sau îi lasă pe stradă.

»
»
»

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru protecția credincioșilor din medii hinduse, care sunt atacați pentru că trădează credința strămoșilor lor.
Mai mulți creștini au fost arestați anul trecut, acuzați de prozelitism; rugați-vă pentru eliberarea lor.
Creștinii să găsească modalități sigure de a împărtăși Evanghelia
cu alții și pentru îndrăzneala de a continua.

26. BRUNEI

27. QATAR

Lider: Sultanul Hassanal Bolkiah
Forma de guvernământ: Sultanat constituțional
Populație: 434'000 (54'800 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic

Lider: Emirul Sheik Tamim
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 2,3 milioane (210'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Sistemul juridic din Qatar se bazează pe
Sharia (legea islamică), iar părăsirea isla-

Sultanul Brunei este considerat protectorul și apărătorul islamului.
Convertirea de la Islam este ilegală, iar dacă credincioșii din mediile
musulmane sunt identificați de către serviciile de securitate, aceștia sunt amenințați doar pentru a renunța la noua lor credință. Unora
dintre creștini și membri ai altor grupuri minoritare le este refuzată
cetățenia oficială, făcându-i rezidenți apatrizi și provocându-le multe dificultăți. Autoritățile monitorizează bisericile, iar activitățile lor
sunt restricționate; de exemplu, sărbătorile publice de Crăciun au
fost interzise din 2014.

mului este ilegală.
Yusuf al-Qaradawi, un binecunoscut predicator musulman din Qatar,
a fost foarte clar când a spus că părăsirea Islamului ar trebui pedepsită cu moartea. Cu toate acestea, în Qatar există mulți lucrători migranți care ajută țara să se pregătească pentru Cupa Mondială FIFA
2022 și mulți dintre ei vin la credința în Isus. Creștinii migranți sunt
relativ liberi să-și practice credința, deși guvernul le monitorizează
activitățile.

»
»
»

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Unii lucrători migranți creștini sunt abuzați de angajatorii lor din
cauza credinței lor – rugați-vă ca Dumnezeu să îi protejeze și să îi
ajute să arate dragostea lui Hristos angajatorilor lor.
Pentru înțelepciunea și discernământul credincioșilor din medii
musulmane în împărtășirea credinței lor cu membrii familiei musulmane.
Pentru credința profundă a noilor credincioși.

28. KAZAHSTAN

29. ETIOPIA

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Înțelepciune și îndrăzneală pentru creștinii care împărtășesc
Evanghelia, în ciuda restricțiilor cu care se confruntă.
Pentru mângâierea și îmbărbătarea credincioșilor secreți, dar și
pentru înțelepciunea de a ști în cine să aibă încredere.
Pentru ajutorul și protecția musulmanilor care s-au întors la Hristos și care se confruntă acum cu pedeapsa strictă în conformitate cu
Sharia (legea islamică).

»
»
»

Lider: Președintele Nursultan Nazarbayev
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 18 milioane (4,6 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Paranoia dictatorială
Libertatea religioasă este limitată de legislație, iar guvernul continuă să-și intensifice controlul asupra societății.
Membrii bisericilor protestante sunt văzuți ca adepții unei secte extraterestre, care urmăresc distrugerea sistemului politic actual. Zeci
de creștini au fost arestați în 2017. Întâlnirile bisericești sunt deseori
perturbate. Bisericile neînregistrate sunt ilegale, iar bisericile au
nevoie de 50 de sponsori cetățeni pentru a se înregistra. Credincioșii
proveniți din mediile musulmane au fost închiși de către familiile lor,
bătuți și exilați din comunitățile lor; cei mai mulți își păstrează credința secretă.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru mângâierea și tăria celor care au fost bătut și întemnițați
din cauză că au părăsit islamul.
Ca Dumnezeu să schimbe inimile autorităților guvernamentale
care încearcă să suprime sau să înlăture creștinismul.
Pentru protecția și pacea liderilor creștini care sunt supravegheați.

»
»
»

		

Lider: Primul ministru Hailemariam Desalegn
Forma de guvernământ: Republică Federală
Populație: 104,3 milioane (65,7 milioane
creștini)
Religia majoritară: Creștinism (ortodoxă)/
Islamism
Sursa persecuției: Extremism islamic/
protecționism denominațional

Etiopia este o țară creștin-majoritară, dar creștinii se confruntă cu
persecuție din partea guvernului și a musulmanilor extremiști.
Opresiunea islamică reprezintă o adevărată amenințare pentru creștini.
În zonele musulmane, convertiților de la islam li se refuză drepturile
familiale și accesul la resursele comunale. Guvernul, suspicios în privința religiei în general, interzice serviciile de radiodifuziune religioasă și
activitățile religioase în școli. Biserica Ortodoxă Etiopiană se consideră
singura biserică adevărată - cei care au părăsit-o pentru a se alătura
bisericilor protestante au fost atacați fizic.

»
»
»

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru libertatea bisericii și pentru ca Dumnezeu să schimbe
inimile oficialilor guvernului etiopian.
Pentru unitate și reformă în cadrul bisericii.
Pentru aprovizionarea creștinilor din Etiopia, în special a celor
cărora li se refuză accesul la resursele comunale sau care au fost
respinși de familiile lor din cauza părăsirii islamului.

30. TUNISIA

31. TURCIA

Lider: Președintele Beji Caid Essebsi
Forma de guvernământ: Republică
Populația: 11,5 milioane (23'500 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Toți tunisienii sunt înregistrați ca musulmani, iar cei care decid să devină
creștini se confruntă cu persecuție din partea grupurilor islamice
militare, a guvernului și chiar a familiilor și prietenilor lor.
Creștinii au fost arestați, bătuți și evacuați de familiile lor. O femeie
creștină de 23 de ani dintr-un context musulman nu a putut să se
căsătorească cu logodnicul ei creștin, deoarece ea este încă considerată musulman și este ilegal ca musulmanii să se căsătorească
cu non-musulmani. Începând cu 1956, nu a fost înregistrată nicio
biserică nouă.

Lider: Președintele Recep Tayyip Erdogan
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 80,4 milioane (187'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
naţionalism religios
Părăsirea islamului este văzută ca o trădare a identității turcești.
Unii credincioși din mediile musulmane își păstrează credința secretă și le este teamă să se întâlnească cu alți creștini din cauza
presiunii din partea familiilor și comunităților lor. Religia este înregistrată pe cărțile de identitate și poate fi dificil de schimbat. Dacă credincioșii își trec religia „creștină” pe cărțile de identitate, este ușor
pentru angajatori să îi discrimineze. Cu toate acestea, dacă acest
lucru nu se întâmplă, copiii lor vor fi automat înregistrați ca musulmani și se așteaptă ca ei să participe la clasele islamice.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru mângâiere și putere pentru tinerii creștini care sunt
respinși din cauza credința și se confruntă cu presiuni din partea
membrilor de familie necredincioși.
Pentru cei care pregătesc o nouă generație de lideri pentru păstorirea bisericii în creștere: biserica aici este foarte tânără.
Ca Domnul să împiedice planurile extremiștilor musulmani și să
îi întoarcă la Sine.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru ca toți credincioșii din mediile musulmane să-și slujească
familiile cu înțelepciune.
Pentru puterea și încurajarea celor tratați ca trădători după îmbrățișarea credinței creștine.
Pentru speranța celor care se confruntă cu persecuția și tăria
acestora de a-și pune încrederea în Dumnezeu.

32. KENYA

33. BHUTAN

»
»
»

»
»
»

Lider: Președintele Uhuru Kenyatta
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 48,5 milioane (39,7 milioane
creștini)
Religia majoritară: Creștinism
Sursa persecuției: Extremism islamic
Zeci de creștini au fost uciși anul trecut
de militantul grup Islamic al-Shabaab: unii credincioși au fost
decapitați.
Al-Shabaab are sediul în Somalia vecină, dar militanții efectuează
frecvent atacuri asupra frontierei în zonele de nord-est și de coastă din Kenya. Mulți creștini din aceste zone au fugit în alte locuri.
Aceste zone au fost, în mod tradițional, musulmane, iar cei care vin
la credința în Isus ar putea fi, de asemenea, atacați de familiile și
comunitățile lor.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru vindecarea celor traumatizați de atacurile violente și
pentru protecția creștinilor împotriva atacurilor ulterioare.
Ca Dumnezeu să schimbe inimile membrilor al-Shabaab și să îi
întoarcă la Sine.
Pentru înțelepciunea și protecția
creștinilor din arena politică, deoarece se
confruntă cu o creștere a secularismului
în Kenya.

»
»
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»

Lider: Regele Jigme Wangchuck
Forma de guvernământ: Monarhie constituţională
Populație: 793'000 (20'000 creștini)
Religia majoritară: Budism Mahayana
Sursa persecuției: Naţionalism religios/
antagonism etnic
Nicio biserică nu este recunoscută oficial în Bhutan, deci toate
bisericile creștine sunt biserici secrete.
Budismul este protejat ca parte a patrimoniului național al Bhutanului, iar creștinismul este privit ca un “element străin”. Creștinii
se întâlnesc împreună dimineața devreme sau noaptea târziu, cu
luminile stinse, pentru a nu fi descoperiți. Autoritățile locale deseori
refuză creștinilor un “certificat de non-obiecție” sau le fac dificil de
obținut; acestea sunt necesare pentru a solicita un împrumut sau
un loc de muncă, pentru a înregistra o proprietate sau a reînnoi un
act de identitate.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru puterea credincioșilor care încalcă legea anticonvertire
părăsind credința budistă.
Ca eforturile de a persecuta creștinii să îi unească.
Ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile celor care îi cunosc pe
creștini și să îi facă receptivi la Evanghelie.

»
»
»

34. KUWAIT

35. RCA

Lider: Emirul Sheikh Sabah
Forma de guvernământ: Emiratele constituţionale
Populație: 4,1 milioane (349'000 creştini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic şi
paranoia dictatorială
Islamul este religia de stat a Kuwaitului și, deși nu este ilegal să
părăsești islamul, este inacceptabil din punct de vedere social.
Majoritatea creștinilor din Kuwait sunt muncitori migranți din altă
parte. Familiile musulmane își alungă adesea membrii care decid să
devină creștini, deoarece acest lucru este privit ca un atac asupra
islamului și asupra onoarei familiei. Credincioșii din mediile musulmane riscă, de asemenea, să fie monitorizați de poliție și intimidați
de grupurile de vigilenți. Evanghelizarea este strict interzisă, iar
bisericile se confruntă cu multe restricții.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca Kuwaitul să se îndrepte către adevărata libertate religioasă.
Pentru înțelepciunea și îndrăzneala credincioșilor de a-și împărtăși credința cu cei din jurul lor.
Ca Dumnezeu să lucreze prin credincioșii din mediile musulmane pentru a arăta dragostea Sa membrilor familiei lor.

»
»
»

Lider: Președintele Faustin-Archange
Touadera
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 5,1 milioane (3,8 milioane
creștini)
Religia majoritară: Creștinism (Romano-catolic)/Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Creștinii au fost strămutați, torturați și uciși, în timp ce luptele dintre diferite facțiuni militare continuă.
Violența care a început în 2013 a fost în mare parte între Seleka, un grup
extremist islamic, și anti-Balaka, un grup format din animiști și creștini
nominali. Conducătorii creștini au condamnat acțiunile anti-Balaka,
ceea ce înseamnă că bisericile și creștinii au fost atacați din ambele
părți. Deși Seleka a fost în mare parte condusă de la CAR, grupurile violente de splinter rămân. Creștinii din mediile musulmane se confruntă,
de asemenea, cu presiunea din partea familiilor și a comunităților.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Cereți-i lui Dumnezeu să schimbe inimile extremiștilor violenți
care vizează creștinii și să îi întoarcă cu fața înspre El.
Ca toți credincioșii persecutați să cunoască credincioșia, pacea
și grija lui Dumnezeu.
Pentru ca pastorii să-și slujească membrii bisericii cu înțelepciune. Cereți-i Domnului să îi mângâie, pentru ca și ei la rândul lor să
poată mângâia pe alții.

»
»
»

36. TERIT. PALESTINIENE
Lider: Președintele Mahmoud Abbas
Forma de guvernământ: Administrație
interimară
Populație: 4,9 milioane (70'800 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic /
antagonism etnic

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

Pentru pacea și stabilitatea de a intra în această regiune.
» Pentru
creștinii să strălucească ca lumini în mijlocul conflic»tului și să fiecaambasadori
ai păcii lui Hristos în comunitățile lor.
Pentru îndrăzneala credincioșilor din mediile musulmane de a
»împărtăși
iubirea lui Hristos printre vecinii lor musulmani.

Creștinii sunt prinși la mijloc în conflicul dintre Palestina-Israel.
Etnicitatea lor implică multe restricții din partea israeliană, în timp
ce credința lor îi face o minoritate în comunitatea palestiniană cu
majoritate musulmană. Societatea este conservatoare, iar părăsirea Islamului este dificilă. Convertirea de la Islam poartă greutatea
persecuției, dar chiar și schimbarea denominației bisericii este controversată. Restricțiile israeliene și frica de creștere a radicalismului
islamic au făcut ca mulți creștini să emigreze. Populația creștină se
micșorează rapid.
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37. MALI
Lider: Președintele Ibrahim Boubacar Keita
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 18,7 milioane (449'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic

puterea și protecția credincioșilor din mediile musulmane
»carePentru
se luptă să-și trăiască credința în comunitățile ostilecare se
luptă să-și trăiască credința în comunitățile ostile.

Revolta islamică rămâne o amenințare
pentru creștinii din Mali.
Deși grupurile militare islamice au fost date afară din cea mai mare
parte a teritoriului pe care l-au ocupat, influența lor este încă resimțită. Evanghelizarea deschisă poate avea ca sfârșit un nou atac.
Credincioșii din contextul musulman se confruntă cu o mare presiune
și chiar violență din partea familiilor lor dacă sunt descoperiți. De
asemenea, misionarii creștini din Mali trăiesc sub amenințarea permanentă a răpirii, iar unii au fost deja răpiți de jihadiști.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE

pace în Mali, după o violență sporită și atacuri teroriste.
» Pentru
îngrijirea și mângâierea creștinilor care au fost strămutați
»de laPentru
casele lor de către militanții islamici.

38. INDONEZIA
Lider: Președintele Joko Widodo
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 263,5 milioane (31,9 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
Naţionalism religios
Grupurile de presiune islamice și partidele politice musulmane
conservatoare impulsionează o națiune islamică, care reprezintă
un pericol semnificativ pentru creștini și alte minorități religioase.
La nivel local, liderii islamici radicali pot mobiliza sute de mii de
demonstranți pe străzi în cadrul protestelor de masă împotriva creștinilor. Bisericile despre care se știe că pot converti musulmanii se
confruntă cu opoziția grupurilor islamice extremiste. Mulți convertiți
din Islam se confruntă cu izolare și abuz verbal din cauza credinței
lor.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru încurajare și un viitor luminos pentru copiii creștini din
școlile publice care sunt discriminați în notele lor.
Pentru puterea și curajul credincioșilor din contextul musulman
care sunt presați să renunțe la credința lor.
Pentru adunările care nu pot obține permisiunea de a-și construi
o biserică.

»
»
»
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INDONEZIA: TRINITY,
ALVARO, ANITA
Trinity (4 – fotografiată cu mama ei), Alvaro (4), Anita (2) și Intan
(2) se jucau în afara bisericii lor din East Borneo, când un militant
islamist a aruncat o bombă asupra lor. Toți au fost arși în cel mai
groaznic mod – Intan a murit a doua zi.
După ce au petrecut o lună în spital, Trinity și Anita continuă să se
întoarcă pentru controale regulate. Toți au fost traumatizați de atac.
Anita nu poate uita sunetul exploziei. Când tatăl își pornește motocicleta, ea fuge. Alvaro se luptă să se obișnuiască cu leziunilor sale:
„Mi-e rușine, trupul meu este plin de cicatrici.”
De la atac, familiile copiilor s-au luptat cu dureri fizice, traume și
furie. Dar copiii au primit un tratament medical avansat și s-au observat progrese semnificative. Datorită generozității susținătorilor,
Porți Deschise a fost în măsură să ofere copiilor și familiilor lor sprijin financiar, jucării și îngrijire spirituală. Lucrătorii organizației Porți
Deschise au vizitat familiile de mai multe ori pentru a-i încuraja și
pentru a se ruga cu ei.
“Porți Deschise nu a încetat niciodată să ne acorde atenție de când
ni s-a întâmplat acest incident”, spune mama lui Trinity, Sarinah.
“Asta înseamnă mult pentru mine. Voi chiar sunteti mâinile Lui în
această lume.”

39. MEXIC

40. EAU

Lider: Președintele Enrique Pena Nieto
Forma de guvernământ: Republică Federală
Populație: 130,2 milioane (124,9 milioane
creștini)
Religia majoritară: Creștinism (Romano-Catolic)
Sursa persecuției: Corupția organizată
Corupția la toate nivelurile de guvernare a dus la o creștere a persecuției.
Cele mai violente atacuri apar atunci când creștinii sunt considerați
o amenințare la adresa crimei organizate. Mulți pastori se confruntă
cu intimidarea și amenințarea cu moartea – cu scopul de a reduce
la tăcere slujirea lor. Ideologia seculară a devenit, de asemenea,
mai dominantă în societate, deoarece mișcările încearcă să elimine
expresia religioasă din domeniul public. Convertirea creștinilor în
comunitățile indigene este pedepsită pentru părăsirea obiceiurilor
tribale și sunt izgoniți din casele lor, în timp ce denominațiunile protestante non-tradiționale sunt discriminate.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru cei care se confruntă cu carteluri de droguri care răpesc, terorizează și ucid creștinii – ca ei să descopere dragostea
lui Dumnezeu.
Pentru grija și harul lui Dumnezeu față de creștinii cărora li se refuză accesul la serviciile și resursele sociale de bază.
Pentru protecția fizică a credincioșilor persecutați într-una dintre cele mai violente țări din lume.

»
»
»

Lider: Șeic Khalifa
Forma de guvernământ: Federaţie
Populația: 9,4 milioane (1,2 milioane
creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic /
Paranoia dictatorială
Islamul domină viața privată, publică și politică, iar toți cetățenii
sunt definiți drept musulmani.
Societatea emirată este relativ tolerantă față de comunitățile creștine expatriate. Ei sunt liberi să se închine în particular, dar guvernul
nu le permite să se închine, să predice sau să se roage în public.
Evanghelizarea musulmanilor este strict interzisă. Legea emiraților
nu recunoaște convertirea de la islam la creștinism, iar pedeapsa
legală este moartea. Convertirea de la Islam se confruntă cu persecuții intense, de aceea mulți nu îndrăznesc să își dezvăluie noua
lor credință.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE

înțelepciunea și toleranța liderilor Emiratelor Arabe Unite,
»astfelPentru
încât să permită cetățenilor să-și schimbe credința.
Pentru ca acei creștini convertiți care se tem să-și dezvăluie
»credința
să simtă puterea și sprijinul lui Dumnezeu.
femeile creștine care se convertesc de la Islam și își
»pierdPentru
drepturile la posesiuni și custodia copiilor lor.

41. BANGLADESH
Lider: Președintele Abdul Hamid
Forma de guvernământ: Democraţie parlamentară
Populație: 164,8 milioane (866'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecutiei: Extremism islamic/
naţionalism religios

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

Pentru ca Dumnezeu să dea putere credincioșilor secreți să
»rămână
fermi în credința lor, mai ales celor abuzați din punct de
vedere mental și fizic.

Pentru creștinii care au fost strămutați, ca Dumnezeu să îngri»jească
de nevoile lor fizice, emoționale și spirituale.
Pentru lucrătorii organizației Porți Deschise care oferă asistență
»și ajutor
credincioșilor persecutați.

Grupurile islamice radicale, liderii religioși și familiile locale au
exercitat o presiune puternică asupra creștinilor.
Ei se confruntă cu restricții sporite din moment ce au fost introduse
mai multe legi islamice, în special în zonele rurale. Convertirea de la
un context musulman, hindus sau tribal suferă cea mai gravă persecuție. Creștinii se adună adesea în biserici mici sau în grupuri secrete din cauza fricii de atac. Membrii bisericilor istorice, cum ar fi
biserica romano-catolică, se confruntă cu ostilitate sporită, atacuri
și amenințări cu moartea. Bangladesh a cunoscut, de asemenea, o
creștere a violenței de către așa-numitul stat islamic.
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42. ALGERIA

43. CHINA
Lider: Președintele Xi Jinping
Forma de guvernământ: Socialism
Populație: 1,4 miliarde (97,2 milioane
creștini)
Religia majoritară: Ateism
Sursa persecuției: Oprimarea comunistă
și post-comunistă

Lider: Peședintele Abdelaziz Bouteflika
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 41,1 milioane (38'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
paranoia dictatorială
Legile blasfemiei îi împiedică pe creștini
să-și împărtășească credința, pentru că astfel ar putea fi arestați.
Credincioșii care provin dintr-un context musulman se confruntă cu
presiuni din partea familiilor și comunităților lor, ceea ce face dificilă
trăirea credinței lor. Statul adaugă la această presiune restrângerea
libertății religioase prin birocrație juridică și administrativă. Legile
reglementează închinarea non-musulmană și interzice convertirea
de la islam. Presiunea și pericolul cu care se confruntă creștinii sunt
deosebit de mari în zonele rurale și mai conservatoare ale țării.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Ca guvernul să fie mai deschis față de creștini și să le recunoască
drepturile lor cetățenești.
Pentru protecția creștinilor persecutați de familiile lor, dar și pentru tăria de a-i iubi și de a-i ierta pe care care îi persecută.
Lăudați-l pe Dumnezeu că biserica algeriană continuă să crească
în ciuda persecuției!

»
»
»

44. SRI LANKA

Dacă bisericile devin prea mari sau prea politice, sunt văzute ca o
amenințare și sunt persecutate.
Autoritățile comuniste cresc restricționările asupra creștinilor pentru a controla societatea și pentru a rămâne la putere. Bisericile
sunt presate să se alăture celor trei Biserici de sine controlate de
stat, iar noile reglementări asupra religiei limitează libertatea. Pentru creștinii dintr-un context musulman sau tibetan budist, convertirea înseamnă mult mai mult decât schimbarea religiei, înseamnă
trădarea unei comunități. Aceștia sunt amenințați, atacați și raportați autorităților locale.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru tăria credincioșilor din mediile musulmane și budiste,
care pot fi forțați să divorțeze, iar copiii le pot fi luați.
Creștinii să rămână puternici, deoarece restricțiile religioase
sunt aspre.
Ca oficialii guvernamentali care încearcă să controleze biserica
să fie convinți de importanța libertății religioase.

»
»
»

»

Un grup politic radical, “Sângele leului”, a devenit proemiLider: Președintele Maithripala Sirisena
Forma de guvernământ: Republică constitu- nent. Rugați-vă pentru protecția creștinilor și pentru acceptarea
minorităților.
ţională unitară
Populație: 20,9 milioane (1,9 milioane
creștini)
Religia majoritară: Budism
Sursa persecuției: Naţionalism religios
Minoritatea creștină este tolerată parțial,
dar convertiții la creștinism nu sunt.
Principalele surse de persecuție sunt mișcările budiste radicale,
care sunt adesea susținute de oficialii locali. Ei pretind că Sri Lanka
este o națiune budistă. În mediul rural, convertiții creștini sunt adesea abuzați de propriile lor familii și de oficialii satului, care îi obligă
să părăsească satul. Bisericile non-tradiționale sunt vizate în mod
frecvent de călugării budiști și de oficialii locali, care pledează pentru închiderea clădirilor bisericii, considerându-le ilegale.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE

Pentru păstorii care sunt batjocoriți și hărțuiți pentru efectuarea
»de servicii.
Pentru protecția juridică a bisericilor și a pastorilor care sunt
»terorizați
de către autorități. Mulți nu sunt conștienți de drepturile
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lor legale.

45. AZERBAIJAN

46. OMAN

Lider: Ilham Aliyev
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 9,9 milioane (319'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic/
paranoia dictatorială
Guvernul monitorizează îndeaproape grupurile religioase și impune o legislație restrictivă.
Oficial, Azerbaidjanul este secular și religia este tolerată. Cu toate
acestea, foarte puține informații ies din țară – un semn că creștinii se
confruntă cu presiuni intense din partea guvernului. Supravegherea
este atât de mare încât creștinii nu știu în cine să aibă încredere.
Mulți sfârșesc prin a fi izolați și singuri. Autoritățile locale și poliția
atacă reuniunile religioase, reținând credincioșii și confiscând materialele religioase. Credincioșii din mediile musulmane se confruntă cu
persecuții din partea familiei, a comunității și a localnicilor.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru ca toți creștinii să știe în cine să aibă încredere și să aibă
curajul să împărtășească Evanghelia.
Pentru puterea și mângâierea credincioșilor secreți și a celor
respinși de familia lor.
Ca noile Biblii și materiale de studiu să ajungă la creștinii ale căror
Biblii au fost confiscate că în ciuda persecuției!

»
»
»

47. MAURITANIA

Lider: Sultanul Qaboos
Forma de guvernământ: Monarhie absolută
Populație: 4,7 milioane (204'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremismul islamic/
Paranoia dictatorială
Islamul domină societatea, politica și sistemul juridic al Omanului.
Musulmanii omani practică Ibadhismul, o formă modernă, non-violentă a islamului, astfel încât creștinii și chiar cei care se convertesc la Islam să nu se confrunte cu repercusiuni violente. Dar
părăsirea Islamului este văzută ca o trădare și converirea se confruntă cu hărțuirea, agresiunea și presiunea de întoarcere la Islam.
Întâlnirile creștine sunt monitorizate pentru a înregistra toate mesajele politice, dar și persoanelecare participă. Legile restricționează
libertățile creștinilor, în special atunci când aceștia construiesc și
înregistrează noi biserici.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru biserica din Oman, unde climatul spiritual este descris
ca fiind un pământ dur și uscat Rugați-vă ca Dumnezeu să înmoaie
acest pământ tare și să reverse Duhul Său asupra națiunii.
Creștinii care nu au părtășie, care se simt singuri și uitați să fie
încurajați să continue.
Pentru îndrăzneala și protecția noilor creștini.

»
»
»

48. BAHRAIN

Lider: Președintele Mohamed
Ould Abdelaziz
Forma de guvernământ: Republică islamică
Populație: 4,26 milioane (5'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic
Predicatorii și grupurile islamice radicale alimentează/încurajează antagonismul și ura împotriva non-musulmanilor.
Pe lângă desfășurarea actelor de violență, ei provoacă demonstrații
care solicită investigarea creștinilor pentru presupuse infracțiuni
împotriva islamului. Clasele privilegiate se opun cu fermitate creștinismului, deoarece biserica se pronunță împotriva sistemului
cast. Orice exprimare a credinței de către creștinii migranți poartă
riscul urmăririi penale; în conformitate cu legile țării, evanghelizarea
musulmanilor este criminalizată. Convertirea de la islam în zonele
rurale sunt cele mai vulnerabile la persecuțiile din partea comunităților locale.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru credincioșii analfabeți – majoritatea femei – atunci când Îl
caută pe Dumnezeu având acces limitat la Cuvântul Său.
Pentru noi inițiative de afaceri care intenționează să îi ajute pe
credincioși din punct de vedere financiar și să îi ucenicizeze în același timp.
Pentru reconciliere într-o țară divizată și pentru ca structurile sociale nedrepte să fie anulate.

»
»
»

Lider: Șeic Hamed bin
Isa Al Khalifah
Forma de guvernământ: Monarhie constituţională
Populație: 1,4 milioane (186'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic /
Paranoia dictatorială
Deși constituția Bahrain permite libertatea religioasă, statul limitează libertatea de exprimare și de întrunire.
Numărul considerabil de creștini expatriați, deși sunt liberi să se închine în particular, se confruntă cu un nivel ridicat de supraveghere
din partea guvernului și a serviciilor de securitate. Credincioșii proveniți din contextul musulman se confruntă cu cea mai mare persecuție. Părăsirea Islamului este văzută ca o trădare a tribului și a
familiei, iar comunitatea va exercita presiune asupra unui convertit
pentru a se întoarce la islam. Este ilegal pentru creștini să evanghelizeze musulmanii.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE

Credincioșii din medii musulmane să crească în cunoștința lor
»despre
Hristos și să devină tari în credința lor.
Pentru o adevărată libertate religioasă în Bahrain pentru toți
»oamenii.
Ca toți creștinii să aibă înțelepciunea și îndrăzneala de a ajunge
»la membrii
familiei, la vecinii și colegii lor musulmani.

49. COLUMBIA
Lider: Președintele Iván Duque Márquez
Forma de guvernământ: Republică
Populația: 49 milioane (46,6 milioane
creștini)
Religia majoritară: Creștinism (Romano-catolic)
Sursa persecuției: Corupţie organizată /
antagonism etnic

50. DJIBOUTI
Lider: Președintele Ismael Omar Guelleh
Forma de guvernământ: Republică
Populație: 911'000 (11'000 creștini)
Religia majoritară: Islam
Sursa persecuției: Extremism islamic /
paranoia dictatorială
Guvernul încearcă să controleze toate
aspectele societății prin înăbușirea libertății religioase și de exprimare.
Toate legile și politicile sunt modelate de Sharia (legea islamică).
Orice lege incompatibilă cu Sharia este nulă. Credincioșii din contextul musulman trăiesc cea mai intensă persecuție. Mulți încearcă
să-și ascundă credința pentru a supraviețui, însă stilul de viață comunitar face acest lucru foarte dificil. Chiar și zvonurile convertirii
sunt suficiente pentru ca oamenii să-și pia rdă drepturile de moștenire și custodia copiilor lor.
IMB.ORG

Într-o țară plină de corupție, liderii grupurilor criminale sunt principalii agenți ai persecuției.
Creștinii care se opun cartelelor de droguri primesc amenințări cu
moartea. Mulți creștini sunt forțați să plătească o „taxă de protecție” împotriva atacurilor. Violența este deosebit de intensă atunci
când foștii membri ai bandei se convertesc la creștinism. Persecuția vine de asemenea din partea conducătorilor comunităților indigene, care consideră că toți creștinii doresc să-și impună viziunea
lor asupra lumii. Ideologia seculară a țării presupune ridiculizarea
creștinilor când aceștia participă la dezbaterile politice.
MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru sfârșitul corupției și a influenței organizațiilor criminale.
Pentru ca toți creștinii să rămână puternici și să fie o mărturie
pentru cei care îi amenință.
Ca Dumnezeu să îi mângâie pe credincioșii ai căror membri ai familiei au fost uciși din cauza credinței și să le dea harul de a-i ierta.

»
»
»

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Creștinii care sunt constrânși de cultura comunală și islamică a
lui Djibouti să trăiască pentru Hristos în ciuda restricțiilor.
Pentru imamii care încurajează ura față de creștini, ca inimile lor
să fie sensibilizate.
Pentru ca toți creștinii să poată să-și ierte persecutorii atunci
când li se refuză locurile de muncă și resursele comunitare.

»
»
»

MĂRTURIE
Nigeria (14)
«CREDINȚA NOASTRĂ SE BAZEAZĂ PE IERTARE.
DECI ȘI NOI TREBUIE SĂ IERTĂM LA RÂNDUL
NOSTRU. BOKO HARAM A ÎNCERCAT SĂ FACĂ
DIN TOATĂ REGIUNEA UN STAT ISLAMIC. MIAU RĂSCOLIT CASA CU SUSUL ÎN JOS ȘI M-AU
JEFUIT ÎN TOATĂ REGULA. NU ESTE UȘOR SĂ
IERȚI, DAR ESTE CEEA CE TREBUIE SĂ FACEM
NOI… SÂNGELE MARTIRILOR ESTE SĂMÂNȚA
CREDINȚEI…»
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Pastorul Ilie*, care locuiește în statul Adamawa din Nigeria,
și-a pierdut fratele și mai mulţi unchi în urma unui atac al
Boko Haram. Casa i-a fost jefuită de două ori.
*Nume de împrumut

Tinerii nativ crestin de Nord de Columbia
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Deschise
PORȚI DESCHISE: OFERIND SPERANȚĂ
Alăturați-vă rețelei globale secrete care oferă
speranță creștinilor 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 unele dintre cele mai ostile și periculoase
locuri de pe pământ.
În întreaga lume, rețelele noastre subterane fac
contrabandă 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 credincioșii
persecutați.
În Marea Britanie și Irlanda, Porți Deschise
lucrează la trezirea 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
generozitatea și angajamentul multor oameni care
se roagă cu credincioșie, dăruiesc și vorbesc pentru
a-și susține familia persecutată.

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 organizației 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 informații despre Indexul Mondial de
Persecuție, vizitați ww.porti-deschise.org .
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