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Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când 
Alianța Evanghelică Mondială (AEM) a propus 
pentru prima dată ca o duminică pe an să fie 
dedicată amintirii creștinilor persecutați și de 
a avea la nivel mondial un timp de rugăciune. 
Această inițiativă internațională este cunoscută 
folosind inițialele IDOP.

Porți Deschise este o organizație care susține 
creștinii persecutați de oriunde din lume și 
activează în 60 de țări. Această organizație s-a 
asociat rapid acestei inițiative și s-a bucurat 
că a putut propune și României participarea la 
această zi specială pentru creștinii persecutați 
și că a putut celebra ziua IDOP între 12 și 19 
noiembrie 2016.

În acest an, trei țări au fost alese despre care 
veți primi informații și pentru care veți putea mi-
jloci. Este vorba despre Eritreea, Maldive și Ye-
men. Toate sunt plasate foarte sus în indexul de 
persecuție, în jurul locului 10, ceea ce confirmă 
o persecuție de la foarte severă la extremă. 
În Ioan 15:20, Isus promite două lucruri uceni-
cilor săi: „Dacă m-au prigonit pe Mine, și pe 
voi vă vor prigoni”: este vestea proastă pe care 
Biserica din România a cunoscut-o timp de zeci 
de ani.    

Deasemenea, „dacă au păzit cuvântul Meu, 
și pe al vostru îl vor păzi”: această promisiune 
este confirmată în fiecare zi în cele peste 50 de 
țări unde persecuția este prezentă. Dumnezeu 
nu este limitat și se folosește de persecuție 
pentru a întări Biserica și a aduce persoane noi 

la Evanghelie, precum în Yemen unde creștinii 
au un trecut musulman.    

În țările menționate, a fi creștin este aproape 
imposibil; aceasta înseamnă să-ți păstrezi 
credința doar pentru tine sau, în cel mai bun 
caz, să o trăiești împreună cu câțiva creștini în 
clandestinitate. 

Rugăciunea noastră este o mărturie importantă 
de solidaritate pentru ei în Trupul lui Hristos. Ea 
trece de frontiere iar Dumnezeu a promis că o 
va asculta și îi va răspunde. 

La sfârșitul broșurii, vă propunem deasemenea 
un proiect pentru a susține creștinii din aceste 
regiuni. Va mulțumim anticipat pentru generozi-
tatea voastră.  

Biserica din România păstrează încă profun-
dele semne ale anilor de persecuție, chiar dacă 
se bucură acum de libertate. Fie ca România 
care a trăit persecuția, să aibă pe inimă să 
vină în ajutorul celor care trec prin momente 
asemănătoare astăzi.

SUSȚINÂND CREȘTINI 
persecutați necunoscuți
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INDEXUL MONDIAL DE PERSECUŢIE 2017

>> DE CÂND M-AM CONVERTIT, NU AM 
MAI PRIMIT VIZITA VREUNUI CREŞTIN. 
ESTE PRIMA DATĂ CÂND CINEVA A 
VENIT SĂ NE CONSOLEZE ! 
Câţiva colaboratori de la Porţi Deschise în India 
au fost s-o viziteze pe Sukura după uciderea 
mamei sale de către extremişti.

Conform ultimelor cercetări, aproape 215 milioane de creştini suferă din cauza per-secuţiei severe în cele 50 de ţări din Index. 

Indexul mondial de persecuţie măsoară condiţiile care 
duc la persecuţie în cinci domenii, împreună cu actele 
de violenţă împotriva creştinilor şi a bisericilor.  

VIAŢA PRIVATĂ

VIAŢA FAMILIALĂ

VIAŢA SOCIALĂ

VIAŢA CIVILĂ

VIAŢA ECLESIALĂ

VIOLENŢE
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Indexul mondial de persecuție, lista 
celor 50 de țări unde creștinii sunt 
cel mai persecutați, este publicată 
pentru a douăzeci și cincea oară 
acest an. Coreea de Nord se află pe 
primul loc pentru a șaisprezecea 
oară consecutivă. 

În 2017, observăm din nou o agravare a per-
secuției creștinilor, mai ales sub creșterea 
naționalismului religios în Asia de Sud-Est.  

În India, partidul naționalist hindus condus 
de Primul ministru Modi din 2014 discalifică 
creștinii în mod sistematic. În câteva State, 
persecuția este cotidiană iar situația lor se 
tot degradează. Într-o măsură mai mică, în 
Sri Lanka, budismul se ridică în identitate na-
țională și crează un baraj libertății creștinilor.

Cu 695 de creștini uciși în 2016, Nigeria 
este țara în care se află cel mai mare nu-
măr de creștini asasinați, în ciuda unei scă-
deri semnificative (4028 în 2015). În spatele 
acestor cifre, se află vieți și familii creștine 
zdrobite de exacțiunile comise de islamiștii 
din gruparea Boko Haram sau de nomazii 
fulani împotriva creștinilor. Însă speranța 
rămâne, cu semne de încurajare: în data de 
5 ianuarie, a douăzeci și patra liceană din 
Chibok a fost regăsită și eliberată, iar soli-
daritatea se organizează între creștinii din 
sud și din nord.

Printre primele 10 țări din Index, Coreea de 
Nord (N°1) rămâne țara cea mai ostilă față 
de creștini, în timp ce în Yemen haosul izo-
lează tot mai mult cele câteva sute de creș-

tini locali. În cele 50 de țări din Index, se estimează că sunt 
215 milioane de creștini persecutați.

Datorită prezenței active a colaboratorilor noștri în peste 
60 de țări, strigătul creștinilor celor mai vulnerabili ajunge 
la noi ca sa ne mobilizeze în rugăciune. Acest strigăt este 
deasemenea purtat în fața instituțiilor naționale și internați-
onale pentru a sensibiliza și a interpela conducătorii politici.

Index mondial de 
persecuție 2017
Persecuția crește mai 
ales în Asia de Sud-Est 
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SUBIECTE DE RUGĂCIUNE
» Să mulțumim lui Dumnezeu pentru mărturia creștinilor în mijlocul persecuției.

» Să ne rugăm pentru cei a căror viață este amenințată de violență, precum în Nigeria, sau pentru 
cei care sunt discriminați precum în Asia de Sud-Est.

» Să ne rugăm pentru ca Biserica să aducă viață și speranță în cele 50 de țări unde persecuția 
este cea mai dură.



Porţi Deschise

6

PREDICĂ
Meditație pentru 
ziua de rugăciune în 
favoarea creștinilor 
persecutați, 2017

ÎNCURAJARE ÎN CREDINȚĂ
În prima lor călătorie misionară, 
Pavel și Barnaba au predicat în 
mai multe orașe  din Asia minor, 
cu succes divers. I-au îndemnat 
mult pe evrei sa-L recunoască și 
sa-L accepte pe Mesia lor, Isus. Au 
propovăduit evanghelia și păgâni-
lor. Au fost des agresați și li s-au 
aruncat chiar cu pietre. În unele 
orașe au putut să evanghelizeze 
mult timp, în altele au fost alun-
gați rapid. Încă în ziua de astăzi 
lucrarea misionara se face foarte 
variabil. Dar un lucru era constant: 
peste tot, apostolii au putut câștiga 
persoane pentru Isus. La întoar-
cerea lor, au vizitat aceleași orașe 
și fiecare dintre tinerele biserici 
formate, cu scopul de a întării cre-
dincioșii în credința lor și pentru ai 
încuraja. Acesta este într-adevăr 
lucrarea esențială a celor care 
fondează comunități: să însoțești 
noii credincioși și să îi încurajezi 
pe calea credinței. Cursurile de 
ucenicizare, seminariile despre 
credință și grija păstoreasca sunt 
elemente fundamentale pentru 
edificarea spirituală a comunități-
lor. Susținerea și încurajarea sunt 
cu atât mai mult necesare în co-
munitățile supuse persecuției. De 
acea, peste tot în lume, în această 
zi mondială de rugăciune, ne ru-
gam ca frații și surorile noastre să 
fie încurajați. 

CONSECINȚELE CREDINȚEI
Pavel și Barnaba vorbesc din expe-
riență când îi previn pe noii creștini 
despre calea credinței care este 
întotdeauna și o cale a suferinței. 
Calea lui Isus este o cale îngustă. 
Cuvântul grec thlipsis, tradus în 
funcție de versiuni ca și restriș-
te, suferințe, dificultăți, necazuri, 
exprima ideea de a fii strivit sau 
oprimat. Apostolii au trecut chiar 
ei prin astfel de necazuri: în orașul 

“După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea 
aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la 
Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufle-
tele ucenicilor. El îi îndemna să stăruiască în 
credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumne-
zeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au 
rânduit prezbiteri în fiecare Biserică şi, după 
ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în 
mâna Domnului, în care crezuseră.”

Textul este din Faptele Apostolilor 14:21-23 (VDC)
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Listra, Pavel a fost bătut cu pietre 
și lăsat ca mort, dar prin rugăci-
unile credincioșilor a putut să se 
ridice în viață (Fapte 14:19-20). Încă 
de la începuturile creștinismului, a 
afirma în ce crezi ducea la o stig-
matizare sociala, chiar ostilitate 
care mergea în unele cazuri pana 
la excludere sau moarte. Apostolii 
sunt deci foarte realiști și averti-
zează noii creștini de această față 
sumbră a credinței în Isus, credință 
pe de alta parte așa de liberatoare 
și sursa de bucurie. Ei spun: “Prin 
multe necazuri trebuie sa intram în 
împărăția lui Dumnezeu”. Aceste 
suferințe sunt aproape nelipsite, 
ele merg împreuna cu credința. 
Pentru ca Isus însăși a fost urât, 
cu atât mai mult ucenicii Lui vor fii 
la fel, urâți. De aceea și în acest 
an, ne rugăm în mod special pentru 
creștinii persecutați. Și constatăm 
într-un fel foarte lucid că atunci 
când oameni declară că aparțin lui 
Isus le aduce multă suferință.

EXPERIENȚA CREDINȚEI
În același timp, suferință nu e 
singura consecința a credinței. 
Dea lungul anilor, creștinii, chiar 
cei care sunt persecutați, pot sa 
trăiască cu Isus experiențe puter-

nice, pe care nu ar vrea sa le 
fii pierdut. În timpul întâlnirilor 
noastre cu creștini din țări cu 
persecuție, ne împărtășesc 
exemple minunate de astfel de 
experiențe. Ne spun despre 
minuni și confirmări ale cre-
dinței lor care merg mai depar-
te de cea ce noi cunoaștem la 
noi. În țările dificile, muwlte co-
munități ne spun:”Nu vă rugați 
ca persecuția să se oprească, 
ci rugați-vă să rămânem tari în 
credință și ca mărturia noastră 
să fie puternică pentru ca multi 
alții să găsească credință în 
Isus!” Pavel și Barnaba nu se 
mulțumesc să încurajeze: ei 
lucrează și la stabilitatea comu-
nităților numind la conducerea 
lor prezbiteri. Acești creștini 
experimentați ajuta mai departe 
comunitățile lor să rămână pe 
calea cea buna în credința lor 
în Isus. De aceea ne rugam în 
mod special pentru responsa-
bilii creștini care sunt perse-
cutați, pentru ca ei sa rămână 
tari și să știe să însoțească și 
să încurajeze ceilalți creștini.

» DU-TE CĂCI 
EL ESTE UN VAS 
PE CARE L-AM 
ALES CA SĂ DUCĂ 
NUMELE MEU 
ÎNAINTEA NEAMU-
RILOR, ÎNAINTEA 
ÎMPĂRAȚILOR ȘI 
ÎNAINTEA FIILOR 
LUI ISRAEL ȘI ÎI 
VOI ARĂTA TOT 
CE TREBUIE SĂ 
SUFERE PENTRU 
NUMELE MEU.
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Situația generală
Eritreea este o țară relativ mică din 
Cornul Africii. Dupa 30 de ani de 

război, și-a câștigat independența 
față de Etiopia și de atunci este 

condusă cu o mână de fier de 
președintele Isaias Afewerki. 
Regimul „Frontului Popular 
pentru Democrație și Justiție“ 
încearcă să controleze toate 

domeniile vieții. Libertatea de 
opinie și a presei nu există. O liber-

tate religioasă, foarte limitată, este 
acordată numai Bisericilor ortodoxe, 
catolice, luterane și islamului sunit. 
Toate celelalte comunități religioase 
sunt ilegale. Situația tristă a drepturilor 
omului și a economiei i-a determinat 
pe mii de eritreeni să fugă din țară. Ei 
trăiesc ca refugiați în Etiopia, Sudan, 
sau au luat riscul să traverseze Medi-
terana în bărci supraîncărcate ca să 
ajungă în Europa.

Creștinii în Eritreea
Denominația creștină legală de 
departe cea mai mare este Biserica 
Ortodoxă a Eritreei, al cărui patriarh 
Abune Anonios se află în arest la 
domiciliu din mai 2007. De asemenea 
sunt legale Biserica Romano Catolică 
și Biserica Luterană. Responsabi-
lii cărora nu le place regimul sunt 

respinși. Din cauza presiunii din partea 
guvernului, numărul creștinilor străini 
și al lucrătorilor migranți scade în mod 
constant.

Opresiune și persecuție
Guvernul Eritreei a făcut cunoscut 
clar faptul că numai cele patru religii 
recunoscute oficial sunt permise în 
țară. Toate celelalte, în special bise-
ricile protestante independente sunt 
ilegale. Penticostalii sau evanghelicii 
creștini sunt văzuți ca agenți ai Occi-
dentului. Deținuții creștini sunt închiși 
în condiții inumane, de multe ori în 
containere de transport maritim. Mulți 
au murit în detenție, inclusiv cel puțin 
trei doar între toamna anului 2015 și 
2016 : doi oameni au murit de foame 
și de sete în închisoarea din Maitre în 
februarie 2016 și o femeie în vârstă de 
28 de ani a murit din cauza unei infecții 
netratate. Deținuților le sunt adesea 
atribuite munci forțate în agricultură. 
Haile Naigzhi, Kiflu Gebremeskel 
și Kidane Weldu, liderii comunității 
Evangheliei Întregi, și doi preoți ai 
Bisericii Ortodoxe Eritreene care au 
participat la mișcarea de reînnoire, 
sunt în închisoare din 2004 sau 2005 
sau au dispărut. Kiflu Gebremeskel 
și Kidane Weldu au fost, de aseme-
nea, membri importanți ai organizației 

ERITREEA
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Să ne rugăm:
Pentru creștinii închiși pentru credința 
lor, unii de mai mult de zece ani. Pentru 
mângâierea și eliberarea lor. Pentru ca, 
în ciuda condițiilor extrem de precare de 
detenție, aceștia să poată fi sare și lumină 
pentru paznicii și colegii lor deținuți.

• Pentru ca președintele 
Isaias Afewerki și 
guvernul său să 
înțeleagă că evanghe-
licii creștini nu sunt 
dușmani și ca Isus să li 
se descopere. Pentru 
libertatea religioasă în 
Eritreea.

• Pentru ca refugiații 
din Eritreea să nu 
moară în traversa-
rea lor periculoasă 
din Africa și Marea 

Mediterană.

Gideons. Persecuția afectează în 
special credincioșii care părăsesc 
Biserica Ortodoxă eritreeană ca să se 
alăture comunităților protestante inde-
pendente, precum și musulmanii care 
devin creștini. În plus de persecuția 
statului, primii sunt persecutați de 
către Biserica Ortodoxă Eritreeană 
iar ceilalți de către familiile lor și de 
comunitatea musulmană. Islamul 
reprezintă aproximativ jumătate din 
populație.

Guvernul recrutează spioni pentru a 
monitoriza toate activitățile creștine. 
Astfel, musulmanii sunt însărcinați să 
supravegheze activitățile creștinilor 
independenți din regiunea lor. O altă 
sursă de persecuție este lipsa unui 
serviciu civil alternativ în intenția celor 
care refuză serviciul militar din motive 
de conștiință. Orice cetățean al Eritreei 
între 18 și 50 de ani este constrâns să 
efectueze serviciul militar obligatoriu.

Mulți eritreeni din Europa nu 
sunt conștienți de persecuția 
religioasă din țara lor. 
Aceasta are loc în secret, 
creștinii ortodocși și musul-
manii neauzind de multe ori 
despre ea.

Capitala: Asmara

Populație: 5 milioane de lo-
cuitori; alți 800.000 (estimare) 
în exil

Religii: creștini 50% (cea 
mai mare parte ortodocși); 
musulmani suniți 50%

Poziția în indexul de 
persecuție:
10 din 50
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MALDIVE

Capitala: Malé

Populaţia: în jur 
de  376.000 locu-
itori

Religia: islamică 
oficial 100%

Poziţia în indexul 
de persecuţie: 
13 din 50

Situaţia generală
«Maldive, partea însorită a vieții», 
spune un slogan turistic. În ceea 
ce privește partea întunecată a 
acestei țări arhipelag, ea rămâne 
ascunsă de majoritatea turiștilor. 
Regimul urmează o interpretare 
strictă a islamului și cu atât mai 
mult el se confruntă cu tulburări 
politice. Libertatea presei și li-
bertățile cetățenilor sunt sever 
limitate. Islamul sunit este religia 
statului. După constituție, țara 
este 100 % musulmană. Astfel, un 
non-musulman nu poate deveni 
cetățean maldivian. Un maldivian 
își pierde cetățenia dacă se con-
vertește la o altă religie. Controlul 
social atinge un nivel extrem. Dacă 
cineva nu frecventează moscheea 
sau nu se îmbracă conform tradiți-
ei musulmane, el este avertizat. O 
nouă lege contra defăimării con-
ține o clauză specială contra an-
ti-islamicilor. Cetățenii care apără 
o interpretare liberală a islamului 
sunt ținta hărțuirilor. Tinerii, desco-
perind cu ajutorul internetului cum 
trăiesc alte popoare, se simt ex-
cluși din progresul social și nu be-
neficiază de oportunitățile oferite 
persoanelor de vârsta lor din alte 
țări. O parte din ei se îndreaptă că-

tre islamismul militar, pe care gu-
vernul îl dezaprobă. În Iunie 2016, 
militarii maldivieni au ameninţat 
guvernul cu atentate, afirmând că 
politicienii de la putere sunt pen-
tru ei «puteri ostile», cu care ei 
sunt «în război». Tinerii maldivieni 
sunt în număr mare în raport cu 
populația, ei luptând alături de mi-
litarii islamici din Siria și Irak.

Creștinii din Maldive
Oficial nu există niciun creștin 
maldivian. Neoficial, câțiva creș-
tini maldivieni trăiesc în secret în 
țară. Pentru siguranța lor nu este 
posibil să dăm un număr exact. 
Creștinii nu se pot întâlni. Im-
portul de Biblii sau de literatură 
creștină în divehi, limba țării, este 
interzis. Creștinii străini și munci-
torii migranți sunt supravegheați 
îndeaproape și nu se pot întâlni 
unii cu alții. Marea majoritate vin 
din India sau Sri Lanka și mun-
cesc în sectorul turistic. Creștinii 
maldivieni trebuie să fie extrem 
de atenți pentru a ascunde cât 
mai bine credința lor. Ei trebuie să 
ascundă cu grijă Biblia lor și nu o 
pot citi decât în secret. Posesia de 
literatură creștină se pedepsește 
cu închisoarea. Aproape toți creș-
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tinii trebuie să-și ascundă noua 
credință de familiile lor și nu se 
pot întâlni decât într-un cerc privat 
și restâns. Controlul sever face 
imposibilă organizarea unui curs 
pentru creștinii maldivieni. Copiii 
creștinilor de origine musulmană 
trebuie să participe la cursurile 
despre islam, dar copiii creștinilor 
străini sunt scutiți. Deseori, crești-
nii maldivieni nu vorbesc deloc de 
credinţa lor copiilor, de frică ca nu 
cumva din neatenție să nu spună 
altor persoane de noua credință. 
Dacă se descoperă că o persoană 
s-a convertit, partenerul său de 
viață poate obţine divorțul și auto-
mat va avea dreptul la tot ce deţin. 
Violențele împotriva creștinilor 
sunt extrem de rare. În Maldive, 
violențele nu sunt necesare pentru 
a asigura un control strict de către 
societatea musulmană. În discur-
sul său privind starea națiunii din 
8 Februarie 2017, președintele a 
anunțat un nou program pentru a 
promova unitatea islamică și valo-
rile islamice.

Să ne rugăm
• Pentru ca Dumnezeu să arate 

creștinilor care trebuie să-şi 
trăiască credința lor în secret, 
cum să mențină contactul cu alți 

creștini şi să poată avea fiecare 
o Biblie.

• Pentru ca maldivienii să aibă 
vise sau viziuni cu Isus Hristos și 
să fie conduşi către creștini des-
tul de curajoşi pentru a le spune 
despre Evanghelie.

• Pentru viața de ucenicie a 
creștinilor din umbră. Este foarte 
dificil de a trăi ca şi creştin din 
cauza problemelor de securitate 
și a lipsei de unitate. Dumnezeu 
să ofere răspunsuri cu privire la 
modul cum pot depăși aceste 
obstacole, să-i întărească 
spiritual și să îi facă să 
semene tot mai mult cu 
Isus Hristos.

• Pentru o mai mare 
libertate a creștinilor 
maldivieni. Nimic 
nu pare să meargă 
în această direcție 
în acest moment, dar 
conducătorul care a 
introdus blocul comunist 
poate schimba situația din 
Maldive.
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Situația generală
Yemenul, situat în sudul peninsulei 
Arabice, este o regiune magnifică 
unde găsim munți înalți de aproape 
4000 m, deșerturi, plaje lungi de nisip 
și o populație arabă prietenoasă. Țara 
reginei de Seba (1 Regi 10 ; 2 Cronici 
9), pe care romanii o numeau ” Ferici-
ta Arabie”, este o regiune fertilă, este 
țara cafelei, a tămâiei și a mirtului, 
iar subsolul său este de asemenea 
bogat.

Din păcate conflictele dintre cele 
2500 de triburi, separarea dintre nord 
și sud care nu a fost niciodată depă-
șită, precum și destabilizarea exer-
citată de Arabia Saudită vecină de-a 
lungul anilor, au făcut din Yemen una 
dintre cele mai sărace țări din lume și 
un leagăn al Al-Qaida și al terorismu-
lui islamic. 

Manifestațiile populației din timpul 
primăverii arabe au condus în 2011 
la înlăturarea de la putere a pre-
ședintelui Abdallah Saleh, aflat la 
conducere de mulți ani. Cu ajutor 
din Occident, candidatul susținut de 
Arabia Saudită Abd Rabbo Manso-
ur Hadi, a fost adus în fruntea țării, 
devenind primul președinte sunit al 
țării, însă împotriva voinței populare, 
conflictul dintre șiiți și suniți fiind 
astfel adâncit. Neacceptând să fie 
ignorați, rebelii huthiți din nord au 
câștigat controlul capitalei Sanaa, 
iar noul președinte marionetă a tre-
buit să se refugieze în Aden, ca mai 
apoi să se exileze în Arabia Saudită. 

Aceasta din urmă a acuzat Ira-
nul că ar fi intervenit în trebu-
rile interne ale țării și devenind 
liderul unei coaliții a armatelor 
țărilor sunite înarmate de oc-
cident, la sfârșitul lunii martie 
2015, aceasta a început un 
război teribil de bombardament 
contra Yemenului. Acest război 
a produs mii de morți, de răniți 
și milioane de refugiați. 

Toată infrastuctura țării este 
acum distrusă sau inutilizabilă. 
Organizația Natiunilor Unite a 
condamnat vehement și în ne-
numărate ori distrugerea brutală 
a zonelor locuite de populație, 
a școlilor, spitalelor și numă-
rul mare de victime civile (93% 
dintre morți și răniți sunt civili). 
Blocada saudită și distugerea 
porturilor maritime folosite des-
tinate importurilor, îngreunează 
puternic aportul ajutoarelor 
umanitare. Nimeni nu cunoaște 
cu exactitate amploarea catas-
trofei, dar după părerea exper-
ților Națiunilor Unite, situația 
din Yemen este mult mai tragică 
decât cea din Siria. In acest mo-
ment Yemenul traversează cea 
mai mare criză umanitară,  fiind 
practic  ignorată de presă și de 
către public. Foametea este mult 
mai răspândită decât se admite 
coficial: 82% din populație (adi-
că  peste 21 milioane de locu-
itori) sunt afectate de foamete 
și nu există practic nicio familie 
care să nu lupte pentru supra-

YEMEN

Capitalele : Sanaa 
(în nord – huthiți 
și șiiți) și Aden (în 
sud - suniți)

Populația : mai 
mult de 28 milioa-
ne de locuitori

Religia: musul-
mani 99,1% (șiiți 
45%, suniți 54%), 
3000 până la 5000 
de creștini yeme-
niți           ( 0,05%)

Poziția în Indexul 
persecuției : locul 
9 din 50.
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viețuire. Economia este în criză și nu 
există locuri de muncă suficiente. 
Milioane de copii sunt pe punctul 
de a muri de foame, iar aceasta îi 
împinge adeseori să se angajze ca 
soldați. Experții subliniază pericolul 
unei ”tinereți pierdute”, deoarece 
în Yemen 50% din populație are sub 
15 ani.

Creștinii din Yemen
Yemenul, în frunte cu episcopul Nadjran, a fost 
încă din secolul al IV-lea centrul creștinismului  
din Peninsula Arabică. Sub dominația rega-
tului etiopian al lui Aksoum, încă din anul 525, 
întregul Yemen a devenit încreștinat, iar crești-
nismul s-a răspândit până în Arabia de Sud. În 
timpul tinereții lui Mahomed, misionarii creștini 
yemeniți vizitau cu  regularitate Arabia și Mec-
ca, însă după cucerirea orașului Mecca  de că-
tre Mahomed, islamul s-a  implantat  puternic 
în Yemen, iar creștinii au fost islamizați cu forța. 
Amintirea acestui trecut creștin este păstrat 
în memoria yemenită până în zilele noastre, 
precum și prezervarea a numeroase nume de 
familie   cum ar fi ”Mudhran” care înseamnă 
”episcop”.

Creștinismul nu a reapărut în Yemen decât în 
1839, în timpul ocupației engleze a Adenului și a 
Yemenului de Sud și s-a menținut până în 1967. 
Sosirea britanicilor a fost însoțită de venirea 
bisericii anglicane și indienilor catolici, precum 
și a primilor misionari din Scoția, Danemarca și 
Statele Unite, cum ar fi Ion Keith-Falconer, Olav 
Hoyer, Samuel Zwemer. 
Odată cu venirea comuniștilor la putere, în 
anul 1967, aceștia au câștigat Yemenul de Sud 
înnecându-l într-o baie de sânge, apoi a urmat 
dispariția celor 22 de biserici și a miilor de con-

vertiți yemeniți care au fost botezați și 
înregistrați pe timpul perioadei ocupați-
ei britanice.

Astăzi vedem reapariția unor creștini ce 
susțin a fi urmașii celor din Aden. În Ye-
menul de Nord, misiunea creștină și-a 
făcut intrarea la finele anului 1950, la în-
ceput prin misionari americani, suedezi, 
olandezi și englezi. Pe de altă parte au 
existat tot timpul creștini ortodocși eti-
opieni care lucrau în Yemenul de Nord 
și care sărbătoreau Cina Domnului în 
secret. 
 
Oprimarea și persecuția
Numeroși creștini străini, printre care 
și europeni au fost victime ale tero-
rismului islamist. Finanțat de Arabia 
Saudită, doctrina jihadistă influențea-
ză masiv lupta împotriva creștinilor. 
Yemenul rămâne deci o țară foarte 
închisă față de creștinism. Alături 
de Somalia, Yemenul este una dintre 
țările lumii unde există cel mai mic 
număr de creștini (numărând chiar 
și străinii). În 2005 s-a format totuși o 
organizație unică a creștinilor clan-
destini din toate regiunile Yemenului, 
și care sunt toți convertiți. De atunci, 
biserica a început să crească în ciuda 
enormei amenințări islamiste.
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Situația actuală
Războiul civil actual a alungat toți 
creștinii străini, a crescut perse-
cuția împotriva creștinilor indigeni 
și a cauzat apariția primilor martiri 
yemeniți ai epocii moderne. Tocmai 
în zonele         „eliberate” de către 
Arabia Saudită se petrec cele mai 
frecvente agresiuni împotriva creș-
tinilor, iar ultimele biserici din Aden 
au fost parțial distruse. Totuși, res-
ponsabilii yemeniți creștini afirmă : 
”Noi, creștinii, știm că a suferi pen-
tru Hristos face parte din credința 
noastră. Aceasta ne-au arătat mar-
tirii, atât străini cât și yemeniți. Noi 
vrem să învățăm de la ei și să rămâ-
nem fermi în credință”. Creștinii ye-
meniți răspândesc speranță, aduc 
ajutor umanitar și mărturisesc dra-
gostea lui Dumnezeu. Așa se face 
că de-a lungul ultimilor doi ani de 
război, într-un climat de foamete și 
de suferință imense, Biserica clan-
destină yemenită s-a înmulțit de trei 
ori și continuă să se mărească pes-
te tot în Yemen. Comunitățile crești-
ne sunt formate din persoane care 
au fost în trecut musulmani șiiți sau 
suniți, tineri, bătrâni, bărbați, femei, 
și familii întregi provenite din toate 
păturile sociale. Chiar și șefii de trib 
și-au găsit locul aici.

Să dăm laudă Domnului
• Pentru numeroșii creștini yeme-

niți, care în ciuda persecuției 
continuă în credință și nu își pă-
răsesc țara;

• Pentru numărul crescând de ye-

meniți care Îl caută pe Dumnezeu 
și Îl acceptă pe Isus ca Domn și 
Mântuitor;

• Pentru ajutorul umanitar care este 
dat creștinilor yemeniți prin inter-
mediul Alianței Evanghelice.

Să ne rugăm:
• Pentru ca războiul să ia sfârșit, iar 

violența și teroarea să înceteze;

• Pentru ca milioanele de yemeniți, 
inclusiv creștinii, care sunt în pe-
ricol de a muri de foame ; ca ei să 
primească un ajutor eficient;

• Pentru siguranța creștinilor yeme-
niți persecutați;

• Pentru ca creștinii yemeniți să 
aibă curajul de a transmite cre-
dința lor în pofida persecuției și să 
răspundă vocației de a fi ambasa-
dorii lui Isus în țara lor; 

• Pentru ca creștinii yemeniți să nu 
își piardă speranța pentru țara lor, 
ci să primească viziunea de a ră-
mâne și a se investi în mod util, de 
a lucra la reconciliere și de a con-
strui un viitor pentru țara lor.
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PROIECTUL 

Prima prioritate pentru biserica
DIN UMBRĂ

Întărirea creștinilor cu un trecut musulman pes-
te tot în lume este una dintre primele cinci prio-
rități a organizației Porți Deschise.

Numărul lor este estimat la două milioane în 
lume, însă sunt probabil mult mai mulți. Ei fac 
parte din creștinii cei mai persecutați. În mul-
te țări, ei sunt nevoiți să-și păstreze credința 
secretă și nu pot fi atinși decât prin televiziune 
și internet. Cu ajutorul partenerilor locali, Porți 
Deschise dorește să facă în așa fel încât, peste 
tot în lume, Biserica creștinilor născuți musul-
mani să primească o bază locală puternică prin 
aceste măsuri.

1. Cursuri biblice online sau față în față : cursuri 
în Africa de Nord, în Orientul Mijlociu și în Asia 
de Sud-Est îi ajută să fie întăriți în credința lor.

2. Responsabili potențiali : ei primesc pregătirea 
necesară pentru a sluji comunității lor și a-i în-
văța pe noii credincioși.

3. Autosuficiența economică : credincioșii să-
raci și marginalizați accesează la aceasta dato-
rită unor proiecte care le asigură un venit, ceea 
ce este profitabil pentru întreaga comunitate și 
întărește Biserica țării.

» Vă puteți aduce contribuția pe
      IBAN: CH10 0900 0000 1003 2677 5 
      SWIFT Code: POFICHBE
      Open Doors 
      CH-1032 Romanel

«NOI SUSȚINEM CREȘTINII CU UN 
TRECUT MUSULMAN PRIN ORGA-
NIZAREA UNOR SEMINARII, TABE-
RE DE VACANȚĂ, CONFERINȚE SAU 
SĂRBĂTORI DE CRĂCIUN, CEEA CE 
REPREZINTĂ OCAZII DE A ADUNA 
CREDINCIOȘII ÎMPRĂȘTIAȚI.»

Colaborator a Porților Deschise 
din Asia de Sud-Est
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