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>> Ca urmare a

creșterii masive a
persecuției creștinilor din partea hinduismului radical,
Biserica indiană ne
roagă stăruitor să-i
acordăm sprijin.

EDITORIAL

Noi ne ridicăm în favorea
CREȘTINILOR DIN INDIA
India. Țara cu cel mai democratic regim
din lumea întreagă! În mentalul colectiv, este țara în care domină principiul
«pace & dragoste». Însă, realitatea este
cu totul alta. Aici lucrurile cunosc o
înrăutățire rapidă pentru minoritățile
religioase, îndeosebi după accederea
la putere, în anul 2014, a unor autorități
hinduse naționaliste.
Philippe Fonjallaz
Directorul
Porţi Deschise Elveția

>> CINE MĂ VA
AJUTA ÎMPOTRIVA CELOR
RĂI? CINE MĂ
VA SPRIJINI
ÎMPOTRIVA
CELOR CE FAC
RĂUL? DE N-AR
FI DOMNUL
AJUTORUL
MEU, CÂT DE
CURÂND AR FI
SUFLETUL MEU
ÎN TĂCEREA
MORŢII!».
Psalmul 94.16-17
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Știați că în India trăiesc peste șaizeci și trei
de milioane de creștini şi că situaţia lor devine tot mai grea pe zi ce trece? Actele de
presiune, violenţele împinse uneori la extrem
şi excluderea socială se înmulţesc vertiginos.
Grupările extremiste hinduse beneficiază de o
mare toleranţă atunci când acţionează violent
contra minoritarilor.
Nevoia unor acţiuni urgente
Vă chem să vă alăturați fraților și surorilor
noastre din India, angajându-vă să acţionaţi
de partea lor. Ei înşişi au apelat la noi. Ei ne
cer să-i sprijinim în rugăciune, precum şi prin
acţiuni generoase, pentru a-i ajuta să rămână
statornici în credinţă. În acest scop, noi am
lansat o campanie în favoarea Bisericii creştine din India, care va dura doi ani şi se va
desfăşura sub genericul « Impact India».
Şi ne vom mobiliza pentru ei:
» prin rugăciune;
» printr-o dublare a proiectelor
de ajutorare;
» prin acţiuni de încurajare şi
sprijin concret.
Dublarea ajutorului
Pastorul Samuel*, unul dintre
numeroşii lideri ai Bisericii
creştine din India ne-a adresat

următoarea provocare: «Noi – Biserica din
India – cerem creştinilor din lumea întreagă
să ne unim eforturile pentru a răspunde
expansiunii hinduismului radical. Viziunea
noastră este de a putea dubla sprijinul pentru
o perioadă de doi ani. Aceasta înseamnă să
atingem cu Evanghelia mai multe persoane,
precum şi să amplificăm impactul asupra
persoanelor deja evanghelizate. Ori, toate
acestea vor fi posibile numai dacă şi dumneavoastră veţi acţiona alături de noi.»
Ţara aceasta este imensă, iar nevoile creştinilor indieni sunt pe măsură. Noi vrem să
ajutăm cu precădere persoanele cele mai
vulnerabile, risipite într-o sumedenie de sate
ale ţinuturilor indiene (a se vedea proiectele
noastre la pag. 12). Un creştin indian a afirmat: «Sunt pur şi simplu uimit de faptul că
Dumnezeu poate motiva creştini din diverse
ţări să se roage pentru poporul Său din ţinuturile cele mai îndepărtate ale Indiei.»
O, nu! Nu-i nimic uimitor într-un asemenea
demers! Această solidaritate manifestată
între fraţii şi surorile noastre de credinţă este
ceva foarte normal. Biblia însăşi ne cheamă
să adoptăm o asemenea atitudine. Este un
mare privilegiu pentru creştini de a-şi putea
purta sarcinile unii altora!
*Nume de împrumut
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«SUNTEM CREȘTINI
și suntem indieni»

«Ea nu mai comunică de o vreme», zise
mama fetei. «Are o voce frumoasă şi totdeauna i-a plăcut să cânte».
Atunci am întrebat-o: «Vrei să cânţi ceva
pentru noi, pentru Domnul Isus?». Dar tânăra s-a întors cu spatele.
Violenţe zilnice
Azi dimineaţă am primit trei mesaje. Trei
creştini fuseseră maltrataţi. Doi pastori au
ajuns la spital după ce au fost loviţi de un
grup de hinduşi integrişti. Un alt pastor, care
are un handicap fizic, a fost agresat de către
o ceată de peste o sută de persoane.
Aproape zilnic întreb: «Până când, Doamne?
Până când vei mai îngădui Tu aceste valuri

Noi suntem creştini indieni şi iubim patria
noastră India. Ne rugăm zilnic pentru binele
ei. Noi am înfiinţat clinici medicale şi şcoli.
Creştinismul nu este o religie străină. El face
parte din istoria Indiei de aproape două mii
de ani. Suntem creştini şi suntem indieni.
O presiune tot mai crescândă
Recent, un creştin a fost bătut de consătenii
lui după cinci ani de presiuni psihologice.
Aici se ajunge de cele mai multe ori. Înainte
de a fi bătuţi, creştinii sunt insultaţi, ameninţaţi, excluşi din viaţa socială, uneori chiar
alungaţi din localitate. Fiecare hindus care
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81 punctele / gradul 11

Ce se întâmplă în India?
Naţionaliştii hinduşi vor să facă din India un
«Hindustan», o ţară în care să nu existe loc
pentru creştini, musulmani şi alte persoane
dinafara hinduismului. Pentru a crea statul
lor ideal, ei se folosesc de legile Statelor
Federale şi de legile naţionale, recurg la
o anumită educaţie şi ceremonii rituale
numite «ghar-wpsi», în cadrul cărora foştii
hinduşi sunt reintegraţi în religia hindusă şi,
de asemenea, presiuni şi acte de violenţă
fizică. Cine este indian este hindus. Cine nu
este hindus nu este indian.

73 punctele / gradul 15

Mă aflam într-un mic salon de spital pentru
a însoţi o familie încercată. Pe un pat era întinsă o tânără. Ea avusese parte de violenţe
din cauză că aparţinea unei familii creştine.
Am început să spun că lucrurile se vor
schimba în bine, că încercarea va fi depășită
cu ajutorul lui Dumnezeu care este Dumnezeul dragostei… Dar parcă toate vorbele
mele se izbeau ca nuca de perete.

68 punctele / gradul 17

de violenţă îndreptate contra poporului
Tău?» De altfel, şi proorocul Habacuc a rostit
această rugăciune: «Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?Pentru ce mă laşi
să văd nelegiuirea, şi Te uiţi la nedreptate?» 100
Eu împărtăşesc durerea care clocotea în inima lui Habacuc. Este durerea mea. Probabil
80
şi a dumneavoastră.

62 punctele / gradul 21

Pastorul Samuel* este unul dintre numeroşii responsabili ai comunităţilor
cu care lucrăm noi pentru a fortifica Biserica creştină indiană în aceste vremuri dificile. I-am cerut să ne explice
de ce campania noastră «Impact India»
prezintă aşa de mare importanţă pentru
Biserica creştină din India.

55 punctele / gradul 28

India

2014 2015 2016 2017 2018

Evoluția persecuției potrivit
datelor oferite de Indexul
Mondial al Persecuției

«NOI SUNTEM
CREŞTINI INDIENI
ŞI IUBIM PATRIA
NOASTRĂ INDIA.
NE RUGĂM
ZILNIC PENTRU
BINELE EI.»
Pastorul Samuel
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se întoarce la Cristos trebuie
să se aştepte la un asemenea
tratament.
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Iată cuvintele cântării sale:
«Isuse, Numele Tău să fie glorificat prin
viaţa mea,
Astfel ca viaţa mea să fie pe placul Tău!
Tu eşti fără asemănare!
Ajută-mă să-Ţi oglindesc chipul Tău,
Şi Te voi lăuda cât voi trăi.»
Tânăra fusese bătută şi violată. I-au smuls
inocenţa, dar nu au reuşit să-i zdruncine
credinţa. Ea a rămas statornică în hotărârea
sa de a-L urma pe Domnul Isus, iar dumneavoastră aţi jucat un rol important în istoria
vieţii sale. Darurile dumneavoastră m-au
condus la spital, iar rugăciunile dumneavoastră i-au dat puterea să cânte. /

Intervenţia lui Dumnezeu
Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui
Habacuc astfel: «Aruncaţi-vă ochii printre
neamuri şi priviţi, uimiţi-vă şi îngroziţi-vă!
*Nume de împrumut
Căci în zilele voastre voi face o lucrare pe Übergriffe
Atacuri
care n-aţi crede-o, dacă v-ar povesti-o ci700
Evoluția numărului
neva!» Iată cine schimbă radical lucrurile.
600
de atacuri contra
Dumnezeu nu stă nepăsător, El intervine
creștinilor în India
500
şi acţionează. De aceea, la fel ca profetul
Habacuc, şi noi putem să ne bucurăm în
400
Domnul, chiar dacă trecem prin situaţii
300
critice. Dumnezeu este tăria noastră, dar El
200
lucrează totdeauna prin slujitorii Lui. Tocmai
100
de aceea vă implor să staţi alături de Biserica creştină din India. Diferenţa este enormă
0
2013 2014 2015 2016 2017
dacă, în loc să facem lucrul acesta singuri,
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Cele petrecute în localitatea Jitendra sunt
un exemplu în această privință. Sătenii au
instalat un sistem de canalizare în faţa casei
unui creştin şi au aruncat acolo gunoaie.
«Mi-au transformat casa într-o cloacă», a
mărturisit proprietarul. Fiindcă el a refuzat
să se întoarcă la religia hindusă, consătenii
l-au bătut şi l-au băgat cu capul în canal.
«N-am mai putut face altceva decât să mă
rog, zicând: Doamne, numai Tu îmi poţi veni
în ajutor!»

O credinţă intactă
Asta s-a putut vedea în cazul tinerei vizitate la
spital. Ea stătuse tot timpul cu faţa la perete.
Dar în momentul când m-am ridicat să plec,
am auzit deodată o voce delicată. Tânăra
începuse să cânte. Nu pentru familia sa. Nu
pentru mine, ci pentru slava Domnului Isus.

661

Un pastor oferă o fotografie
unde se vede cum arde
clădirea bisericii lui,
incendiată în martie 2018 de
un grup de extremiști
hinduși.

Oamenii observă când cineva
se îndepărtează de hinduism
şi, drept urmare, ei se văd
obligaţi să acţioneze. Şi dacă
o majoritate se ridică împotriva ta, şansele ca poliţia
sau alte persoane să-ţi vină în ajutor sunt
foarte reduse.

noi ne putem bizui pe sprijinul în rugăciune
al miilor de creştini, fraţi şi surori în Domnul.

PORȚI DESCHISE AJUTA

Un apel insistent pentru sprijinirea
CREŞTINILOR DIN INDIA
De ani buni, Misunea PORȚI DESCHISE continuă să sprijine Biserica
creştină din India, în diferite moduri,
prin intermediul partenerilor săi locali.
Confruntată cu o creştere alarmantă a
persecuţiei şi constatând sporirea puterii şi influenţei hinduismului radical,
Biserica Creştină din India face apel
la noi cerându-ne ajutorul.
Cu sprijinul dumneavoastră, noi dorim să ne
intensificăm eforturile pentru a putea dubla,
în anii următori, numărul creştinilor cărora le
slujim prin intermediul proiectelor noastre.
Iată care sunt aceste proiecte:
seminarii pe tema persecuţiei şi modul
de a i se face faţă;

»

» tabere pentru copii şi adolescenţi, dis-

tribuirea de Biblii cu ilustraţii pentru copii,
precum şi material didactic destinat Şcolii
Duminicale;

» consultanţă juridică.

India

Prin intermediul Asociatia P ORTI DESCHISE
MOBILIZARE, dumneavoastră puteţi contribui
la materializarea proiectelor noastre implicându-vă în iniţierea de
activităţi generatoare
de venituri, precum şi în
vederea sprijinirii cursurilor de alfabetizare
organizate de noi.
Asociatia P
 ORTI DESCHISE MOBILIZARE
IBAN (USD): RO71BRDE070SV42130640700
IBAN (EUR): RO75BRDE070SV42130560700
IBAN (RON): RO88BRDE070SV42130300700

Un creștin indian lucrând
într-o fabrică de cărămizi
susținută de misiunea Porți
Deschise
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INDIA

«A TREBUIT CA NOI SĂ PĂRĂSIM
localitatea în care s-au produs minuni»
Sujit Das (34 ani) era un bărbat tânăr
atunci când a început să creadă în
Domnul Isus. Consătenii lui au silit familia să-l alunge de acasă. După trei ani
de instruire biblică, el a slujit ca evanghelist şi pastor într-o nouă comunitate.
Şaizeci de persoane din satul respectiv
şi din împrejurimi s-au întors la Domnul
prin intermediul slujirii lui. Dar acest
succes i-a cauzat persecuţii serioase.

Pastorul Sujit Das
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«În ultimii cincisprezece ani, m-am confruntat
cu multă împotrivire, dar nu am fost niciodată la fel de persecutat ca de câteva luni
încoace», spune Sujit. Totul a început
în ziua când el a vrut să construiască un lăcaş de rugăciune
pentru comunitatea sa tot
mai numeroasă. «Noi
eram foarte bucuroşi la
gândul de a avea un loc
unde să ne închinăm
laolaltă lui Dumnezeu»,
îşi aminteşte Sujit. Dar,
când au început lucrările
de construcţie, un sătean
respectabil i-a contactat pe
responsabilii organizației naționaliste hinduse extremiste RSS și
proferând acuzații false la adresa noastră, au

afirmat că acei creștini care se află în jurul lui
Sujit îi atrag pe oameni la creștinism cu ajutorul banilor. Drept urmare, numeroase grupuri
de adepți ai RSS s-au deplasat în mai multe
rânduri în satul lui Sujit pentru a-i aţâţa pe
hinduşi contra creştinilor.
Acte de vandalism contra clădirii bisericii
Începând de atunci, lăcaşul de rugăciune aflat
în construcţie a devenit ţinta unor atacuri menite să ducă la avarierea sau chiar distrugerea
sa. Primul atac a avut loc când se lucra la
fundaţie. Sujit s-a adresat autorităţilor locale
care i-au promis sprijin şi protecţie. Dar, după
edificarea zidurilor, sătenii au recidivat. Sujit
a făcut din nou plângere în faţa autorităţilor
locale; însă, de data aceasta, nu au mai acționat în favoarea bisericii. Creștinii, totuși, au
continuat lucrările. Într-o seară, Sujit a aflat că
nişte hinduşi extremişti aveau de gând să se
năpustească pe şantier. Atunci el s-a deplasat
numaidecât la faţa locului pentru a sta de
vorbă cu vandalii.
Ura faţă de creştini
Dar extremiştii l-au agresat fizic. «Doi bărbaţi
m-au înşfăcat şi m-au imobilizat, în timp ce
un al treilea m-a lovit în cap cu o cărămidă.
Asta s-a petrecut în urmă cu trei luni.» Sujit

INDIA

mi-a arătat cicatricea încă foarte vizibilă
pe capul său. Frica i se putea citi în priviri.
«Ei nu conteneau să mă lovească şi să mă
ameninţe că mă vor ucide dacă voi continua
să predic Evanghelia. Am primit lovituri care
mi-au produs răni grave la cap şi la coloana
vertebrală. Câţiva membri ai comunităţii m-au
transportat la spital.» Începând din seara aceea, Sujit a fost ameninţat fără încetare, astfel
că, într-un final, el a luat hotărârea să plece
din sat împreună cu familia sa. Privirea lui
plină de tristeţe trădează dificultatea cu care
a fost silit să ia această decizie. «Împreună
cu soţia mea am fost nevoiţi să fugim din localitatea în care am slujit Domnului în ultimii
cincisprezece ani. În timpul slujirii mele acolo,
am văzut minuni care s-au produs în Numele
Domnului Isus, şi am văzut cum a transfor-

mat Dumnezeu în mod radical viaţa multor
oameni. De aceea părăsirea acestui loc mi-a
zdrobit inima.»
Încurajare prin intermediul seminariilor
noastre
Un seminar pe tema persecuţiei, organizat de
partenerii locali ai Misiunii PORȚI DESCHISE,
l-a ajutat şi pe Sujit să treacă biruitor şi peste
această încercare. El a păstrat legătura cu
creştinii din satul său natal şi continuă să
spere că proiectul de construcţie a lăcaşului
de cult va fi realizat până la urmă. Aflarea
veştii că numeroşi creştini din alte ţări se
roagă Domnului pentru fraţii şi surorile lor
din India a fost pentru Sujit pricina unei mari
mângâieri. /

Casa unui creștin
vandalizată de extremiști

NAŢIONALISMUL HINDUS
Oficial, India este ţara cu cel mai democratic regim din întreaga lume. În ce priveşte
ponderea populaţiei, ea se află pe locul doi (însumând circa 1,3 miliarde de locuitori), şi include o mare mulţime de etnii, de limbi, de culturi şi credinţe religioase.
Totuşi, de o bună bucată de vreme, hinduşii extremişti şi-au intensificat eforturile
pentru crearea unei naţiuni hinduse unificate. Sprijinundu-se pe ideologia aşa-numită Hindutva, ei propagă ideea că viitorul Statului indian atârnă de unirea tuturor
cetăţenilor lui sub o singură religie şi cultură, şi anume hinduismul. Toate celelalte
orientări, printre care şi religia creştină, sunt privite ca o influenţă străină periculoasă şi distrugătoare, şi sunt combătute, în ciuda literei şi a spiritului Constituţiei
indiene care garantează în mod oficial libertăţile religioase.
Persecutarea creştinilor, care reprezintă un procent de 4,8 % din totalul populaţiei Indiei, a
cunoscut o mare amploare începând din mai 2014, data când BIP (partidul naţionalist hindus)
a ieşit victorios în alegeri şi l-a numit ca prim-ministru pe Narendra Modi, ceea ce a însemnat
Un tânăr adept hindus cu prilejul
venirea la putere a unui partid provenit din gruparea hindusă extremistă RSS. Unul dintre liderii unui pelerinaj anual
reţelei RSS a declarat la media naţionale în anul 2014 că, până la 31 decembrie 2021, India va fi
«eliberată» de orice prezenţă creştină. O asemenea declaraţie demonstrează până unde poate
merge extremismul acestor grupări. În plus, se depun eforturi tot mai puternice pentru introducerea unei legi anticonversie la nivel naţional, care funcţionează deja în şapte state indiene.
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PUTEREA
rugăciunii
Kusum* şi cele două surori Meena*
și Sunita* s-au născut şi au crescut
în familii hinduse. Dar foarte devreme
ele au intrat în contact cu credinţa
creştină şi au ales să-L urmeze pe
Domnul Isus, motiv pentru care toate
aceste trei persoane au ajuns victimele unor acte ostile şi au fost ameninţate cu moartea. Dar, în acelaşi timp, ele
s-au bucurat de prezenţa şi ajutorul
Domnului în clipele grele de teamă şi
riscuri, fiind totodată întărite prin rugăciunile altor creştini.
Kusum în viața de zi cu zi
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Când a murit soţul lui Kusum, sătenii au
dat vina pe faptul că ea era creştină, şi de
atunci încolo nu au vrut să mai aibă de-a
face cu ea. «Lucram pe vremea aceea ca
bucătăreasă, dar am fost concediată. Miam găsit apoi un loc de muncă la o şcoală,
dar am fost pusă pe liber şi de acolo, fiindcă refuzam să mă lepăd de Domnul Isus.»
Câţiva ani mai târziu a murit şi fiul cel mai
mare al lui Kusum. Încă o dată sătenii au
văzut cauza morţii acestuia în religia lui
Kusum. Aceeaşi atitudine a adoptat-o şi socrul ei. Într-o noapte, acesta a încercat s-o
omoare cu un topor. «Nu mai întrezăream
nici o scăpare. M-am retras într-un ungher
şi am început să mă rog în gând. De un
singur lucru eram sigură: nu mă voi lepăda
cu nici un chip de Domnul Isus!» Kusum nu
va şti niciodată ce s-a petrecut în mintea

socrului ei în momentele acelea când şi-a
luat toporul şi a plecat.
«Rugăciunea mă face puternică»
Când am vorbit pentru prima dată despre
Kusum, în urmă cu doi ani, ea era traumatizată din cauza a ceea ce urma să i se
întâmple. Totuşi, ea era determinată să-I rămână credincioasă Domnului Isus. Prietenii
de la Misiunea PORȚI DESCHISE s-au rugat
mult pentru Kusum, ceea ce a făcut posibil
un ajutor concret care să-i permită să supravieţuiască. Astăzi starea ei duhovnicească este cu mult mai bună. «Mă confrunt în
continuare cu acte ostile, dar nu sunt nici
tristă, nici deprimată. De fiecare dată când
sunt persecutată, eu mă rog. Rugăciunea
mă face puternică şi mai ştiu că şi alte persoane se roagă pentru mine.»
«Daţi-le foc!»
Meena şi Sunita L-au aflat pe Domnul ascultând o emisiune evanghelică la un post
de radio creştin. În primii ani, de teama per-

MĂRTURIA

secuţiei, ele şi-au păstrat secretă credinţa
lor în Cristos. După aceea însă, au acceptat
să fie botezate public şi au început să frecventeze biserica. «Credinţa mea devenise
mai puternică şi-mi ziceam: ‹Dacă va fi să
mor, voi învia›», povesteşte Meena. Când
locuitorii satului au aflat că cele două femei
se convertiseră la creştinism, au început să
le ţină la distanţă. Însă, de doi ani încoace,
respingerea aceasta a luat forme de violenţă pe faţă. Astfel, într-o zi, nişte hinduşi
extremişti le-au barat calea şi le-au interzis
accesul la fântâna din sat. Împreună cu alte
două creştine, Meena şi Sunita au fugit şi
au stat ascunse până către miezul nopţii.
Ore în şir ele au auzit strigându-se la adresa
lor: «Unde s-au ascuns? Daţi-le foc!»
«Doamne Isuse, iartă-i!»
Odată ce primejdia a trecut, creştinele
respective s-au dus în alt sat. Dimineaţa
s-au prezentat la postul de poliţie pentru a
reclama cele întâmplate în ajun. Agenţii au
contactat consătenii lor care au acceptat ca
surorile noastre să se întoarcă acasă pentru
a avea loc o «conciliere». Însă, după ce s-au
întors la ele acasă, Meena şi Sunita au fost
hărţuite, insultate şi scoase afară din casă.
Apoi nişte bărbaţi le-au bătut cu nuiele de
bambus. «Ei mi-au aplicat cinci sau şase
bastoane pe spate, iar eu am strigat: ‹Iartă-i, Doamne Isuse, căci ei nu ştiu ce fac!›
Apoi m-am rugat ca voia lui Dumnezeu să
se facă»,îşi aminteşte
Meena. «Eu am
crezut că urma să
mor», a adăugat
Sunita. «Eu am
răbdat loviturile
fără să crâcnesc
până ce mi-am

pierdut cunoştinţa. Când mi-am venit în fire,
am simţit o durere teribilă la încheietura
mâinii şi am constatat că osul era zdrobit.»
Rugăciunea aduce schimbări
Cele două creştine au fost nevoite să-şi
părăsească satul. La noul lor domiciliu, prietenii Misiunii PORȚI DESCHISE au permis
bisericilor partenere să vină în ajutorul veneticelor asigurându-le cele trebuincioase şi
îndrumându-le apoi să se ajute singure. Luând cunoştinţă de cazul lor, creştini de pretutindeni au mijlocit înaintea Domnului pentru
Meena şi Sunita. Acum Meena vorbeşte
despre schimbările pozitive care au avut loc
în satul lor natal unde, povesteşte ea, «s-au Meena și Sunita
petrecut o seamă de lucruri extraordinare.
Unul dintre verii noştri ne-a agresat cu multă brutalitate, dar ulterior atitudinea lui s-a
schimbat radical. El încă n-a devenit creştin,
dar le spune oamenilor că îi este ruşine
pentru faptul că ne-a lovit. Un
frate al nostru ne-a contactat
de curând şi a vorbit cu noi pe
un ton foarte prietenos. Alte
DE FIECARE DATĂ CÂ
ND
persoane din sat spun că orgaSUNT PERSECUTATĂ,
nele de poliţie i-au împins să
EU
MĂ ROG DOMNULUI.
ne agreseze, dar că acum sunt
realmente dezolate.» În toate
RUGĂCIUNEA MĂ FA
CE PUschimbările acestea, Meena
TERNICĂ, ŞI EU MAI ŞT
IU CĂ
recunoaşte răspunsul lui DumŞI ALŢI CREŞTINI SE RO
nezeu la rugăciunile sale şi ale
AGĂ
PENTRU MINE.»
multor altor creştini.
Şi noi vă mulţumim frumos
pentru că v-aţi alăturat în
rugăciune creştinilor din India
ca aceste surori ale noastre:
Kusum, Meena şi Sunita! /
*Nume de împrumut

Kusum
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ÎNCURAJĂRI
în ciuda persecuțiilor

Sumit

Bhuwan
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Sumit* şi Bhuwan* au participat la un
seminar organizat de partenerii Misiunii PORȚI DESCHISE, având ca temă o
pregătire adecvată pentru a face faţă
persecuţiei. Ei au învăţat cum trebuie să
se raporteze faţă de persecuţie conform
principiilor biblice, care sunt drepturile lor şi de ce este foarte importantă
continuarea predicării Evangheliei, în
ciuda unei împotriviri crescânde din
partea semenilor. Noi le-am vorbit despre aceste seminarii care, în anul 2017,
le-au inspirat curaj la peste 42.000 de
creştini indieni.
Familia lui Sumit a început să-L urmeze pe
Domnul Isus după ce nişte creştini s-au rugat
pentru mama lui care a fost vindecată. De
asemenea, mătuşa bolnavă a lui Bhuwan a
mers mult mai bine după o rugăciune. Însă, a
trecut un timp până când ea a înţeles că nu
putea sluji şi Domnului Isus şi dumnezeilor hinduşi. «La început, eu n-am fost persecutat»,
povesteşte Sumit. «Dar după ce am devenit
pastor, eu sunt prigonit şi oprimat.» Cât despre Bhuwan, doi unchi ai săi au montat împotriva sa vreo douăzeci de consăteni. Totuşi,
datorită unui văr creştin care este poliţist,
până la urmă adversarii lui Bhuwan l-au lăsat
în pace.

» Cum aţi fost persecutaţi?

Sumit: «În urmă cu trei ani, am vrut să oferim
în biserica noastră nişte cursuri pentru adulţi.
La scurt timp după rugăciunea de dimineaţă,

un grup de oameni înfierbântați au năvălit în
clădirea în care eram strânși laolaltă. Printre
ei se aflau cel puţin zece hinduşi fundamentalişti şi o duzină de poliţişti. Extremiştii au
început să strige cu mânie: ‹Aceştia sunt nişte trădători! Arestaţi-i şi vă vom da o recompensă!› Poliţiştii nu ne erau foarte ostili, însă,
totuși, ei ne-au confiscat materialul şi ne-au
acuzat că atragem oamenii la creştinism cu
ajutorul banilor. Eu le-am răspuns că nu voi
vorbi decât despre ceea ce mi-a schimbat
viaţa, şi anume Biblia.»
Bhuwan: «Acum câtva timp, nişte consăteni
au venit în locaţia în care ne-am construit locaşul de închinăciune şi au început să strige:
‹Unde este Bhuwan? Am venit să-l ucidem!›
Ei fuseseră trimişi de către un bărbat care
câştiga foarte mulţi bani practicând magia
neagră. Noi ne rugam pentru vindecarea bolnavilor fără a primi vreun ban, ceea ce l-a intrigat foarte mult pe acest vrăjitor. Din fericire,
agresorii noştri nu ne-au mai făcut nimic.»

» Cum v-au ajutat cursurile de pregăti-

re legate de persecuţie?
Bhuwan: «Bazele juridice pe care le-am
învăţat la aceste cursuri sunt foarte practice. După incidentul pe care vi l-am relatat,
m-am dus la primarul satului şi l-am avertizat:
‹Dacă oamenii aceştia mai vin o dată la noi,
voi depune plângere la poliţie contra lor, şi
poliţiştii vor trebui să ancheteze ceea ce se
petrece aici.› Drept urmare, primarul i-a spus
bărbatului care practica magia neagră: ‹Tu

PROIECTE ÎN DERULARE
Clădiri guvernamentale din New Delhi.
În India, persecutarea creștinilor este încurajată de
partidul indian naționalist aflat la putere.

continuă să crezi în dumnezeii tăi, iar Bhuwan
în dumnezeul său. Dă-i pace să facă ce vrea!›
De atunci nu ne-a mai deranjat nimeni.»
Sumit: «Când extremiştii au revenit, eu m-am
adresat unui ofiţer de poliţie superior. În
cadrul seminarului, noi am primit informaţii
legate de Constituţia Indiei. Aşa că i-am spus
acestui ofiţer: ‹Potrivit Constituţiei noastre,
noi avem dreptul de a practica orice religie
dorim.› El mi-a dat dreptate şi le-a cerut
fundamentaliştilor să ne lase în pace. Totuşi,
ceva mai târziu, extremiştii au revenit şi ne-au
încercuit clădirea bisericii. Noi eram foarte
furioşi. Dar la seminar eu am învăţat să nu reacţionăm violent în asemenea împrejurări şi,
pe cât posibil, să documentăm evenimentele.
Aşa că m-am dus imediat la poliţie pentru
a semnala incidentul în mod oficial. Agenţii
n-au vrut să-mi dea o copie a procesului
verbal pe care l-au întocmit. Mi-au tăgăduit
drepturile, dar cel puţin eu am făcut ceea ce
puteam face în mod legal.»

» Ce ați învățat în plus despre drepturi-

le voastre?
Bhuwan: «Am învăţat cât de importantă
este o slujire holistică. Nu trebuie să ne concentrăm numai pe creşterea spirituală, dar
şi numerică a comunităţii noastre. Să ne focalizăm nu doar pe adulţi, dar şi pe tineret. Nu
numai să citim Biblia, dar şi să-i ajutăm pe cei
flămânzi.»
Sumit: «Socot că este foarte folositor să fim
informaţi despre persecutarea creştinilor în
alte ţări. Persecuţia nu se manifestă numai
în India, ci şi în multe alte părţi ale lumii. La
întoarcerea mea acasă, voi vorbi despre asta
fraților din comunitatea noastră.»

» Ce aţi dori să le spuneţi

celor care se roagă pentru
voi şi vă acordă sprijin?
Sumit: «Să semănaţi acolo
unde încă nu s-a aruncat
sămânţa. La început, noi nu
cunoşteam decât unele versete
biblice. Acum, ca urmare a
acestor seminarii pentru formarea noastră biblică şi pentru
cunoaşterea drepturilor pe care
le avem, ştim cum ar trebui să
trăim şi să acţionăm ca nişte
creştini responsabili. Voi continua să slujesc Domnului cu şi
mai multă înflăcărare.»

» Ce credeţi că s-ar

întâmpla în India dacă toţi
creştinii ar participa la
astfel de seminarii?
Bhuwan: «Ar creşte numărul
creştinilor maturi. Avem nevoie
de o mai bună cunoaştere a
Participanți la un seminar pe tema persecuției
Bibliei şi a drepturilor noastre
civile. Altfel nu ne vom putea
folosi de drepturile noastre şi
nu ne vom putea apăra credinţa. Mulţumim pentru tot sprijinul acordat. Lucrând împreună,
vom putea face din India o ţară
mai bună.»
*Nume de împrumut
Clădirea unei biserici din Statul
Maharashtra a fost distrusă de extremiștii
hinduși la 7 iulie
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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.

INFORMAȚII ȘI CONTACTE

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 www.porti-deschise.org

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE!
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