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>> Conform
cercetrarilor
făcute de Porți
Deschise, mai
mult de 245 de milioane de creștini
din lume sunt grav
persecutați pentru
credința lor.

EDITORIAL

«Primăvara traversează
IARNA GLACIALĂ»
Fraza aceasta este preluată dintr-o
mărturie care ne-a parvenit din Coreea de Nord. Din nefericire, ţara aceasta ajunge iarăşi pe primul loc în Indexul Mondial de Persecuţie pe anul
2019 aflat pe punctul de a fi publicat.

Philippe Fonjallaz
Directorul
Porţi Deschise Elveția

«FERICE DE VOI,
CÂND OAMENII VĂ
VOR URÎ, VĂ VOR IZGONI DINTRE EI, VĂ
VOR OCĂRÎ ŞI VOR
LEPĂDA NUMELE
VOSTRU CA CEVA
RĂU, DIN PRICINA
FIULUI OMULUI! BUCURAŢI-VĂ ÎN ZIUA
ACEEA ŞI SĂLTAŢI
DE VESELIE; PENTRU CĂ RĂSPLATA
VOASTRĂ ESTE
MARE ÎN CER; CĂCI
TOT AŞA FĂCEAU
PĂRINŢII LOR CU
PROROCII.»
Luca 6:22-23
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În afară de Coreea de Nord, numeroase
alte ţări care au reţinut anul trecut atenţia
generală în mass-media se evidenţiază într-un mod deosebit în indexul nostru.
Relaţia dintre Indexul Mondial al Persecuţiei şi geopolitică
Coreea de Nord a fost puternic mediatizată
ca urmare a contactelor stabilite cu Statele
Unite şi a relativei destinderi faţă de Coreea de Sud. Totuşi, persecutarea creştinilor,
după cei 70 de ani de dictatură, continuă
să rămână o preocupare importantă.
La rândul său, Pakistanul a făcut vâlvă în
mass-media odată cu achitarea lui Asia
Bibi. Dar a urmat un duş foarte rece: în
timp ce mijloacele de informare în masă
au anunţat achitarea sa, această persoană
rămâne totuşi privată de libertate în ţara
sa. Creştinii continuă să fie persecutaţi şi
discriminaţi.
În India care, în mod oficial, este declarată
cea mai democratică ţară din lume, dar
care îşi face intrarea în tristul «top 10» al
Indexului Mondial al Persecuţiei, situaţia
continuă să se deterioreze în mod dramatic. Astfel, guvernul naţionalist hindus îngăduie grupărilor extremiste să-i atace pe
creştini fără a fi sancţionate.
În sfârşit, în China, care sare de la poziţia
a 43-a pe locul 27, preşedintele Xi Jinping,

un actor inevitabil pe scena internaţională,
şi-a întărit controlul asupra societăţii şi în
special asupra Bisericilor creştine, făcând
să crească presiunea şi discriminările la
adresa creştinilor.
«Este imposibil să ne imaginăm o maşină fără motor… »
« …Tot aşa nu ne putem imagina cum am
reuşi să supravieţuim fără compasiunea,
sfaturile, sprijinul şi dragostea voastră
faţă de noi. De fiecare dată când suntem
confruntaţi cu turbulenţe puternice, noi ne
aducem aminte că voi ne iubiţi. Datorită
dragostei şi grijii voastre, noi traversăm
toate circumstanţele, tot aşa cum primăvara traversează iarna glacială.»
Acest apel al Bisericii din Coreea de Nord
este acela pe care îl aud adesea din partea
fraţilor şi surorilor noastre care sunt persecutaţi în toate colţurile lumii. Ei contează
pe sprijinul nostru pentru a-i prezenta
înaintea lui Dumnezeu şi a le permite să-şi
păstreze speranţa şi credinţa în pofida vânturilor contrare.
Prin urmare, vă încurajăm să vă alăturaţi lor cu toată credincioşia!
«Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă
vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina
Fiului omului! Bucuraţi-vă în ziua aceea şi
săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau
părinţii lor cu prorocii.» (Luca 6:22-23)
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Sunt trei tendințe de persecuție care apar
PE INDEXUL DIN ANUL 2019
Cu cinci ani în urmă, doar Coreea de
Nord se încadra în categoria de persecuție „extremă” a creștinilor. Ca și în anul
2018, în Indexul mondial de persecuție
din 2019, se află 11 țări în care persecuția
a crescut până acolo încât ele au ajuns
să se încadreze în categoria extremă.
Aproximativ din anul 2006 și până în 2012, pe
Index se poate vedea de la an la an, o creștere
rapidă a nivelului de persecuție în lume. Anul
acesta, nivelul de persecuție a crescut în mai
multe țări ca niciodată, însă nu s-a înregistrat o
creștere semnificativă a persecuției de natură
fizică. Aceasta înseamnă că ceea ce a crescut
este discriminarea și ostilitatea la nivel social
și la nivel legislativ.

1 Autoritarism statal
Prima tendință este autoritarismul statal, care
presupune implementarea unor legi cu scopul
de a ține sub control religiile dintr-un stat.
De 18 ani, Coreea de Nord (nr. 1) ocupă
primul loc în Indexul mondial de persecuție,
pentru că are cel mai aspru regim totalitar din
lume în care orice credință, în afară de credința
în Liderului ei politic, este socotită drept o ofensă la adresa statului. Autoritarismului statal se
răspândește în multe părți ale lumii.

Statuia din bronz al lui Kim Il-Sung, bunicul
actualului conducător Kim Jong-un

Această tendință poate fi văzută cel mai bine în
China (nr. 27), unde pe 1 februarie 2018 au fost
implementate noi legi pentru cultele religioase.
Din ziua aceea, s-a putut vedea cum autoritățile
au interzis copiilor și tinerilor să intre în contact
cu educația religioasă. Au fost închise școlile
duminicale, au fost interzise taberele de vară,
iar bisericile au fost forțate să pună un semn
la intrare prin care să interzică accesul oricărei
persoane sub vârsta de 18 ani.
În martie 2018, președintele Xi Jinping a primit

un mandat de președinție pe viață, Jinping
fiind primul care deține acest privilegiu după
președintele Mao. Autoritățile chineze au
anunțat că își propun ca în următorii 5 ani să
„promoveze creștinismul chinezesc în țară”.
De aceea, s-au făcut presiuni ca în bisericile
din China steagul țării să fie mai vizibil decât
crucea lui Hristos, iar credincioșilor li s-a impus
să cânte imnul național înainte de fiecare serviciu divin.
Cea mai mare biserică de casă din Beijing, Sion
(1500 de membri), a fost închisă în septembrie,
pentru că a refuzat să instaleze camere de
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» INDIA: HIN-

DUȘII MILITANȚI
II CONSIDERĂ PE
CREȘTINI O AMENINȚARE PENTRU
NAȚIUNE DIN
CAUZA CREȘTERII
NUMĂRULUI LOR
ȘI DIN CAUZA PUTERNICEI LOR PREZENȚE IN REGIUNILE TRIBALE . ANUL
TRECUT CEL PUȚIN
12,500 DE CREȘTINI ȘI O SUTIME
DIN BISERICI AU
FOST ATACATE –
MENȚIONAM AICI
DOAR CAZURILE
DOCUMENTATE.

Studiu biblic intr-o casa
din Myanmar
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supraveghere CCTV care să fie îndreptate spre
credincioși în timpul serviciului divin.
În unele provincii, serviciile divine tot continuă
să fie întrerupte, mai ales în zona rurală Henan
din China centrală, unde sunt mii de biserici.
Aici 60% dintre adunări au fost închise (două
dintre cele 5 rețele de biserici de casă au început în această zonă).
Cu puțin timp în urmă, la urechile lumii a ajuns
vestea despre taberele de reeducare din regiunea autonomă Xinjiang, unde musulmanii
din grupul etnic Uighur formează 45% din
populație. În această regiune, din cei 6000 de
creștini care provin din context musulman, unii
au dispărut în taberele de reeducare și nu s-a
mai auzit nimic despre ei.

[etnică]. Majoritatea creștinilor din grupul etnic
Karen și a credincioșilor din statul Kachin are
parte de o asuprire foarte mare din partea
guvernului.

2 GUVERNELE ULTRANAȚIONALISTE NU
TOLEREAZĂ MINORITĂȚILE CREȘTINE
În tot mai multe țări naționalismul degenerează
în ultranaționalism, care nu doar că le socotește
drept o amenințare pe minoritățile ce respectă
legea, ci se folosește de forța fizică, punând presiune pe acestea pentru a renunța la identitatea
lor sau chiar pentru a părăsi țara. Exemplul cel
mai concludent este India (nr. 10), unde legile
care sunt adoptate au rolul de a asigura înaintarea unei agende ultranaționaliste. Bharatiya

De asemenea, autoritarismul statal îi pune în
strâmtorare și pe creștinii din Vietnam (nr. 20)
unde prima lege a cultelor religioase, care a
fost emisă în 1975, a fost aplicată pe 1 Ianuarie
2018. În Vietnam religia este socotită drept o
problemă socială și o amenințare pentru securitatea națională.
În Myanmar (nr. 18) autoritarismul statal este
împletit cu naționalismul. Primul cardinal catolic al țării, Charles Bo, spune că „după zeci de
ani de conflict armat, religia este transformată
de către armată într-o unealtă de asuprire

Clădiri guvernamentale din New Delhi (India)

Janata Party (Partidul poporului indian) de la
guvernare promovează hinduismul radical. Ești
indian, numai dacă ești hindus.
De când Narendra Modi a intrat la guvernare
în luna mai a anului 2014, nivelul de persecuție
a creștinilor a crescut dramatic. În fiecare an
sunt raportate tot mai multe incidente violente.
Motivul principal pentru care se întâmplă așa
ceva este toleranța pe care poliția și funcționarii
publici o au față de un astfel de comportament.
Extremiștii hinduși îi bat pe conducătorii bisericilor, încearcă să-i alunge cu forța din sate, le
violează soțiile și îi amenință chiar și pe copiii
conducătorilor. S-a observat că această formă de
persecuție reflectă tendințele de la nivel global
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O Mănăstire în Egipt

în care femeile și copiii sunt ținta persecutorilor.
Extremiștii hinduși îi socotesc pe creștini drept
o amenințare pentru națiune din cauza creșterii
numerice și a influenței lor puternice în regiunile
tribale. În ultimii ani, din informațiile ce au fost
culese doar din rapoartele de incident, putem
spune că au fost atacați 12.500 de creștini și
aproximativ 100 de biserici. Însă multe incidente
nu au parte de investigație așa că, în realitate,
cifrele sunt mult mai mari.

3 RĂSPÂNDIREA ISLAMISMULUI
RADICAL DIN ORIENTUL MIJLOCIU
PÂNĂ ÎN AFRICA SUBSAHARIANĂ
A treia tendință de persecuție ce este prezentată în acest Index se poate vedea în
Orientul Mijlociu unde violența extremă a
Statului Islamic și a altor grupări islamiste a
dispărut în mare parte. Militanții islamului
au pierdut din teritoriul Orientului Mijlociu
pentru că s-au împrăștiat în multe alte țări
din regiunea aceea și cu precădere în Africa
subsahariană, unde se pot observa tot mai
mulți musulmani de aceștia.
De asemenea, din anul 2017, militanții islamici au început să aibă o influență semnificativă în Egipt, Somalia, Libia și Yemen (în
peninsula Arabă), unde continuă să facă noi
recruți și să acapareze noi teritorii.
În Egipt (nr. 16), unde se află cei mai mulți creștini (copți) din Orientul Mijlociu, Statul
Islamic și alte grupări teroriste continuă să-i
terorizeze pe cei din comunitate. În 18 luni,
pe același drum, teroriștii au ucis oamenii din
două autobuze pline cu pelerini.
În Somalia (nr. 3), unde societatea are
un profund caracter tribal, orice musulman
care se convertește la creștinism are foarte
mari șanse ca să fie imediat depistat de
familie și de prieteni, riscând moartea.
Ca un stat care „a eșuat” și în care nu

»

»
»

este unitate guvernamentală, Libia (nr.
4) reprezintă în continuare un loc fatal, în
special pentru emigranții din Africa subsahariană, care sunt blocați acolo. Din surse
sigure știm că cel puțin 10 creștini au fost
uciși doar din cauza credinței lor.
În Yemen (nr. 8) există o biserică mică, dar
în creștere, formată din credincioși indigeni care
provin din context musulman. Aceștia riscă
foarte mult ca să slujească oamenilor dintr-o societate ce se află într-un război sângeros, apărut
între două tabere ce sunt sprijinite de Iran și Arabia Saudită. Creștinii din nord-estul Keniei (nr.
40), cei din Republica Centrafricană (nr.21) și
cei din regiunile nordice și centrale ale Nigeriei
(nr. 12) continuă să moară din cauza combinației
distructive dintre Islamul radical și celelalte conflicte ce sunt la nivel local și regional.

»

Cel mai mare nivel de persecuție fizică
Boko Haram își continuă atentatele mortale, iar
persecuția care vine din partea acestui grup islamist este mai mare ca în ultimii ani. Printre problemele care sunt între creștinii și musulmanii
din Nigeria se numără și o luptă pentru resurse
și pământ. Aceasta a apărut din cauza schimbărilor climatice din ultimele decenii, a deșertificării
ce s-a format încet și a creșterii populației.
Din cauza creșterii conflictului dintre musulmanii
Fulani (nomazi care se ocup cu creșterea vitelor)
și fermierii credincioși ce sunt majoritari în zona
de centru, creștinii continuă să aibă parte de cea
mai aspră persecuție fizică care a fost înregistrată vreodată de Indexul Mondial de persecuție
(un punctaj de 16.7 la categoria „violențe”).
Acest lucru i-a făcut pe mulți creștini să creadă
că numărul mare de atacuri este de fapt o campanie de curățare etnică și religioasă. Având în
vedere doar cifrele nivelului de persecuția fizică,
Nigeria s-ar putea încadra anul aceasta printre
primele locuri din Index, alături de Pakistan. /

O nigerianca laudă pe Domnul
pentru ajutorul primit de la
Porți Deschise în urma
distrugerii casei ei de niște
luptători peul.
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COREEA DE NORD – «Noi n-am
putea supravieţui fără sprijinul vostru»

O nord coreancă la câmp

Hea Woo a slujit lui
Dumnezeu într-unul dintre
cele mai cunoscute și triste
câmpuri de munca din
nordul Coreei.

Coreea de Nord ocupă deja de 18 ani
locul întâi pe plan mondial în domeniul
persecuţiei contra creştinilor, și se pare
că sfârșitul prigoanei încă nu se zăreşte
la orizont. Cei 200.000-400.000 de creştini
trăiesc fie în ascuns, fie în lagăre de
muncă. Însă, pe lângă persecuţie, ei au
de suferit, asemenea tuturor concetăţenilor lor din cauza unei situaţii economice
catastrofale şi a corupţiei. Cu toate acestea, ei au declarat: «Faptul că voi continuaţi să ne acordaţi sprijin este pentru
noi o dovadă a existenţei lui Dumnezeu.»
O privire de ansamblu asupra vieţii sociale a cetăţenilor nord-coreeni
Una dintre sursele noastre locale ne-a oferit un
tablou groaznic al standardului de viaţă în Coreea de Nord. «În timpul iernii, îngheaţă totul, şi
nu mai găseşti nimic de mâncare. Foamea face
ravagii, iar combustibilul pentru încălzit lipseşte
aproape cu desăvârşire.»
O altă persoană ne-a spus: «Noi avem mult
de suferit de pe urma corupţiei, a jafurilor şi
insecurităţii sociale. Pentru ca situaţia să fie şi
mai gravă, holera se propagă cu rapiditate din
cauza unor condiţii igienico-sanitare jalnice.
Tot mai multe persoane mor zilnic răpuse de
foame sau de diferite boli.»

Un mesaj dramatic
Organizația Porţi Deschise furnizează pentru
zeci de mii de creştini alimente, medicamente
şi articole de îmbrăcăminte, ceea ce reprezintă
un sprijin vital pentru Biserica lui Cristos. Am
primit, printre altele, şi următorul mesaj: «Nici
nu îndrăznesc să mă gândesc cum am putea
supravieţui fără ajutorul vostru.»
Din motive financiare, ne-am văzut siliţi la un
moment dat să revizuim bugetul nostru pentru
Coreea de Nord; şi când le-am propus liderilor
Bisericilor nord-coreene o uşoară reducere a
sumelor alocate pentru hrană, ei ne-au trimis
un mesaj cutremurător: «Puteţi întrerupe orice
proiect care ne priveşte, dar vă rugăm să nu
ne diminuaţi cantitatea de alimente! Voi nu vă
puteţi imagina ce înseamnă foamea!»
«El nu ne-a uitat»
Creştinii nord-coreeni ne-au dat de înţeles că
literatura creştină şi emisiunile radiofonice nu
slujesc la nimic dacă nu le asigurăm şi hrana
zilnică. Drept urmare, noi am suplimentat bugetul pentru bunuri alimentare.
Fraţii noştri din Coreea de Nord ştiu bine că
Dumnezeu nu i-a lăsat singuri. «Faptul că voi
ne sprijiniţi este pentru noi o dovadă a existenţei lui Dumnezeu. Ştim astfel că cineva nu ne-a
uitat. Vă mulţumim!»
Cu sprijinul vostru, noi vom acorda un ajutor de
urgenţă unui număr de 60.000 de creştini din
Coreea de Nord, pe care nimeni altcineva nu
i-ar putea atinge. /
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PAKISTAN – «Să le amintim
creştinilor că ei nu sunt singuri»
Când acte de violenţă contra creştinilor
ori a altor minorităţi, sau atunci când cazuri importante ca acela al lui Asia Bibi
sunt raportate în mass-media, rareori
auzim vorbindu-se despre viaţa cotidiană
într-un sat cum este acela al pastorului
Shahbaz*. În Pakistanul rural, creştinii
suferă în mod constant o enormă presiune care, chiar dacă nu-i ucide fizic, îi
împiedică să ducă o viaţă normală.
Prizonieri în propria lor locuinţă
Pastorul Shahbaz este foarte mâhnit din cauză
că soţiile şi fiicele creştinilor duc o viaţă asemănătoare cu a prizonierilor. «Fetele nostre pur
şi simplu se ascund în casele lor şi nu pot duce
o viaţă normală. Altădată ele îşi ajutau mamele la strânsul recoltei, dar acum nu îndrăznim
să le facem să iasă din casă. În moschei, preoţii incită tinerele musulmane să le convertească pe fetele noastre la islam cu sila.»
Acest lucru se face deseori prin răpiri şi violuri.
De vreme ce fiicele creştinilor sunt împiedicate
să muncească, este clar că veniturile acestor
familii vor fi reduse.
La toate acestea, se mai adaugă şi legea pakistaneză privind blasfemia. Oricine se poate trezi
cu învinuirea de a fi insultat islamul, consecinţa
fiind ani grei de închisoare sau chiar pedeapsa
capitală. Însă, în cazul că un învinuit ajunge achitat, va trebui să trăiască în ascuns, altfel riscă să
fie asasinat de către extremiştii islamici.

Întărit de Dumnezeu
Reţeaua noastră de parteneriat a lansat un
proiect agricol, organizează cursuri de alfabetizare şi cursuri de formare profesională
pentru fete şi femei. Pastorul Shahbaz lucrează de peste treizeci de ani în reţeaua aceasta
care susţine anual câteva mii de creştini.
«În ochii tinerilor pastori, eu citesc efectele
intimidării cotidiene şi-mi aduc aminte cât
de copleşit de frământări am fost cândva şi
eu însumi. Dar am fost întărit prin Cuvântul
lui Dumnezeu, prin părtăşia cu Domnul, prin
instruirea pastorală, precum şi prin resursele
pe care mi le-aţi pus la dispoziţie.»
«Voi nu sunteţi singuri!»
Unul dintre coordonatorii programelor noastre
explică: «Munca noastră constă în a-i echipa
pe creştini. Nici un creştin n-ar trebui să spună
vreodată: ‹Eram singur, nu mi-a venit nimeni în
ajutor, şi de aceea am devenit musulman.› Noi
suntem aici pentru să le aminti creştinilor că ei
nu sunt singuri. Dumnezeu este alături de ei.»
Datorită vouă, partenerii noştri le pot veni în
ajutor acestor comunităţi sărace din punct
de vedere material şi aflate permanent sub
presiunea descurajării. Rugăciunile voastre
şi sprijinul vostru financiar sunt mai mult
decât o picătură de apă într-un ocean: le dau
în mod concret acestor oameni «un viitor şi o
nădejde». /

09
Porți Deschise Indexul 2019

INDEXUL 2019: AJUTORUL NOSTRU

INDIA – «Ajutor pentru de două ori
mai mulţi creştini persecutaţi»
India
Naţionaliştii hinduşi se străduiesc să
transforme India într-un «Hindustan», o
ţară în care să nu mai fie loc pentru creştini sau alte persoane care nu practică
hinduismul. Zeci de mii de creştini din
regiunile centrale şi nordice al Indiei au
devenit ţinta unor acte de violenţă foarte
grave. Milioane de persoane sunt discriminate. Este pentru prima dată când
India ocupă unul din primele zece locuri
printre ţările menţionate în Indexul Mondial al Persecuţiei.

Creștini indieni
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Creştini supuşi unor cumplite presiuni
În intervalul luat în calcul de Indexul Mondial
al Persecuţiei vizând anul 2018, au fost înregistrate 12.500 cazuri de violenţă contra unor
creştini, precum şi alte 100 de acţiuni îndreptate împotriva lăcaşurilor de cult ale acestora.
Dar asemenea incidente se vor multiplica, cu
certitudine, pe măsură ce se apropie alegerile
din anul 2019.

Biserica din India, cerem Bisericilor din lumea întreagă să ni se alăture pentru a ne ajuta să ţinem
piept hinduismului radical a cărui amploare creşte
pe zi ce trece. Lucrând cot la cot, vom putea veni în
sprijinul celor mai săraci şi mai persecutaţi creştini
din India. Noi îi susţinem prin intermediul unor
seminarii referitoare la persecuţie, prin acordarea
unui ajutor de urgenţă, precum şi prin finanţarea
unor proiecte de subzistenţă.»

Pentru a-și făuri statul lor ideal, naționaliștii
hinduși utilizează legile, școala, ceremoniile
numite «ghar wapsi», în timpul cărora unii
vechi hinduşi se reconvertesc la hinduism.
Mass-media elogiază strtădaniile depuse de
către grupuri de hinduşi extremişti care ajung
să convingă numeroase familii să se întoarcă
la credinţa lor originară. În cadrul unor campanii alimentate de ură contra creştinilor, ei acuză
bisericile şi pe pastorii acestora că ar folosi
bani şi alte mijloace necinstite, zic ei, pentru a
racola adepţi.

Ne-am propus ca, beneficiind şi de contribuţia
voastră, să ajutăm până în anul 2020 un număr
dublu de creştini persecutaţi. De cea mai mare
trebuinţă sunt seminariile destinate să-i înveţe
pe credincioşii indieni cum să se apere contra
persecuţiei şi, de asemenea, să le dăm creştinilor prigoniţi posibilitatea de a-şi pune pe
picioare nişte mici întreprinderi.

Dublarea ajutorului nostru
Pastorul Samuel, unul dintre numeroşii noştri parteneri pentru India, a lansat un apel urgent: «Noi,

Un creştin cu numele Bhuwan, care a participat
la un seminar pe tema persecuţiei, a mărturisit:
«Bazele juridice despre care am învăţat la seminar sunt foarte practice. Am înţeles care este
importanţa unui ajutor holistic. Mulţumim pentru
ceea ce faceţi! Consider că, lucrând împreună,
vom putea face din India un loc mai bun.» /

ÎN ROMÂNIA

Informații suplimentare:
WWW.PORTI-DESCHISE.ORG
Pe acest site veți găsi informații suplimentare despre indicele de persecuție, inclusiv harta lumii și profilurile țărilor.
De asemenea, aveți posibilitatea să vă abonați la newsletter-ul nostru de știri care este
publicat la două săptămâni și la calendarul lunar de rugăciune.

Dacă doriți să sprijiniți aceste proiecte, puteți folosi următorul cont:
Asociatia PORTI DESCHISE MOBILIZARE
IBAN (USD): RO71BRDE070SV42130640700
IBAN (EUR): RO75BRDE070SV42130560700
IBAN (RON): RO88BRDE070SV42130300700
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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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