
DOBRE WIADOMOŚCI 
>> Strona 12

OBLICZA PRZEŚLADOWAŃ: 
Historie prześladowanych 
chrześcijan >> Od strony 4

INDEKS PRZEŚLADOWAŃ: 
Trendy i kulisy 
>> Strona 3

02 /18
ŚWIATOWY INDEKS PRZEŚLADOWAŃ 2018
OBLICZA PRZEŚLADOWAŃ

W służbie prześladowanym chrześcijanom

ISSN 2367-024X

Z mapą ŚIP w formie plakatu



Open Doors 02//18

03
Open Doors 02//18

02

Drodzy Przyjaciele,
W tym magazynie oddajemy w Wasze ręce 
opracowanie Światowego Indeksu Prze-
śladowań. W wielu krajach bracia i siostry 
w Chrystusie muszą płacić bardzo wysoką 
cenę za naśladowanie Chrystusa. Mamy 
wrażenie, że powoli cały świat zaczyna 
płonąć nienawiścią do dzieci Boga. Niewąt-

pliwie dzięki Jego łasce i tym razem udało nam się szczęśliwie 
zakończyć prace nad listą krajów ŚIP 2018.

Jednak nie sam ranking jest ważny, nie polityka tych krajów, 
w których chrześcijanie są prześladowani, ale przede wszystkim 
ważni są Ci wszyscy, którzy kryją się za jego liczbami. Zatem 
musimy mieć świadomość, że są to normalni ludzie, mający 
swoje rodziny – matki, ojcowie, córki i synowie. Tak jak my cza-
sami odczuwają strach i obawy. Przeżywają też chwile pełne 
radości i uniesień. I choć są do nas podobni to mam wrażenie, 
że gdy ich spotykamy, to są jacyś inni, jakby byli z innego świata. 
Wydaje mi się, że jako Kościół coraz bardziej 
tracimy zdolność do współodczuwania. 
Dlatego w tym wydaniu magazynu nie tyle 
koncentrujemy się na statystykach, ale 
naszym pragnieniem jest to, abyście po 
jego przeczytaniu mogli rzeczy wiście 
utożsamić się z tymi, którzy każdego dnia 
są prześladowani z powodu swojej wiary 
w Chrystusa.

Jezus mówi w Mt 25, 40: »To, co uczyniliście 
jednemu z moich najmniejszych braci, 
uczyniliście Mnie«. Liczymy na to, że dzięki 
lekturze tego magazynu oraz Światowemu 
Indeksowi Prześladowań wielu chrześcijan 
w Polsce obejmie swą modlitwą i wsparciem 
tych, którzy płacą cenę za swoją wiarę 
w Boga.

OBLICZA 
PRZEŚLADOWAŃ

Zdjęcie tytułowe:
Aline mieszka w obozie dla 
uchodźców w Kaga Bandoro 
(Republika Środkowoafry-
kańska). Musiała patrzeć jak 
jej mąż został brutalnie za-
mordowany przez islamskich 
ekstremistów. Teraz samot-
nie wychowuje dzieci i nadal 
jest poruszona tym co prze-
żyła: »Proszę, módlcie się 
o pokój dla mojego serca«.
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ŚWIATOWY INDEKS PRZEŚLADOWAŃ 2018 
Trendy i kulisy
Wolność chrześcijan, ich wiara prywatnie i ofi-
cjalnie są na świecie coraz bardziej ograniczane. 
W czasie tworzenia sprawozdania aktualnego 
Światowego Indeksu Prześladowań 2018 (1 li-
stopada 2016 do 31 października 2017) ten od lat 
istniejący trend niestety postępował jeszcze bar-
dziej. W 50 krajach o największym prześladowa-
niu chrześcijan żyje obecnie około 4,8 miliarda  
ludzi. Wśród nich mniejszość składająca się 
z ponad 600 milionów wyznaje chrześcijaństwo. 
Ponad 200 milionów z nich jest narażona na silne 
prześladowanie, zaś pozostali doświadczają uci-
sku i dyskryminacji w umiarkowanym stopniu.
 
Głównymi siłami napędowymi trwającego od lat 
prześladowania chrześcijan są: 

Ruch islamistyczny
Islamizm jest częścią islamu, który został jedno-
znacznie przyjęty do agendy politycznej, mającej 
na celu stworzenie z jak największej liczby krajów 
i regionów »domu islamu« – pod islamskim pra-
wem (szariatem). Dochodzi do tego m.in. poprzez 
radykalizację społeczeństwa w krajach islam-
skich, aby wspierano dążenie do władzy islamu 
oraz zapobiegało odstępstwu od niego. Chrześci-
janie, którzy żyją żarliwie swoją wiarą, są odrzu-
cani, wypędzani i prześladowani. Może to prowa-

dzić do tzw. »czystek etnicznych« – obserwujemy 
to np. w Nigerii. Muzułmanie wyznający ekstre-
mistyczną formę islamu preferują w większości 
forsowanie swoich celów przemocą, powołując 
się przy tym na proroka Mahometa i Koran. Pod-
czas gdy w Afryce wiele meczetów i medresów 
propaguje ekstremistyczne nauki, to w niektórych 
krajach Azji takich jak: Indonezja czy Bangladesz 
wzrasta wpływ grup islamistycznych. IS oraz Al-
-Kaida – po swoim osłabieniu na Bliskim Wscho-
dzie – znajdują tam wielu nowych zwolenników. 
 
Ruch nacjonalistyczny
Występuje w formie religijnego lub ideologiczne-
go nacjonalizmu. Nacjonalistyczne formy hindu-
izmu i buddyzmu coraz bardziej rozprzestrzeniają 
się w Azji. Sytuacja chrześcijan w Indiach znowu 
dramatycznie się pogorszyła, o czym świadczy 
gwałtowny wzrost przemocy wobec nich. Do Świa-
towego Indeksu Prześladowań wrócił Nepal i zajął 
od razu 25 miejsce. W obu krajach do zwiększo-
nego prześladowania przyczynił się zarówno rząd, 
jak i ludność. Od kilku lat rośnie także nacjonalizm 
nacechowany ideologicznie i jest zazwyczaj po-
wiązany z komunizmem, jak np. w Chinach, Wiet-
namie czy Laosie.

Szczegółowe informacje i profile krajów 
można znaleźć na:  

www.opendoors.pl/sip

Mapę Światowego Indeksu Prześladowań  
możecie zamówić u nas także w formie plakatu 
(np. do zawieszenia w waszej wspólnocie):
22/250 16 70, info@opendoors.pl

 1. Korea Płn.
 2. Afganistan
 3. Somalia
 4. Sudan
 5. Pakistan
 6. Erytrea
 7. Libia
 8. Irak
 9. Jemen
 10. Iran

 11. Indie
 12. Arabia Saudyjska
 13.  Malediwy
 14.  Nigeria
 15. Syria
 16. Uzbekistan
 17. Egipt
 18.       Wietnam
 19. Turkmenistan
 20. Laos
 21. Jordania
 22. . . .
 

LISTA

Leszek Osieczko, kierownik Open Doors Polska

Ze słowami błogosławieństwa,

WSTĘP TRENDY



Liczby nie mają ani głosu, ani twa-
rzy. Jednak za liczbami stoją cier-
piący mężczyźni, kobiety i dzieci. 
To właśnie oni są istotą Światowe-
go Indeksu Prześladowań. W ich 
osobistych świadectwach widzimy 
obraz życie wielu prześladowa-
nych chrześcijan a czytając te 
historie, uczestniczymy w ich życiu 
oraz ucisku. Są oni przykładami 
cierpienia milionów chrześcijan 
na całym świecie, którzy muszą je 
przeżywać z powodu wiary w Je-
zusa Chrystusa. Ponadto możemy 
wyraźnie zobaczyć w nich jaką siłę 
dodaje im wiara. Ich historie są 
połączone z serdecznym zaprosze-
niem do spełnienia najpilniejszej 
prośby: Prosimy, módlcie się za 
nas.

Kościół w Chinach na granicy z Koreą Północną Hannah z najstarszą córką
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Tshaiv* i Min Ko* to dwoje 
chrześcijan pomiędzy 20, a 30 

rokiem życia z ludu Hmong. Przez to, 
że głosili w swojej wiosce naukę Je-
zusa Chrystusa, otrzymali ostrzeże-
nie ze strony władz. Gubernator ich 
okręgu zabronił im mówić o Jezusie, 
jednak oni nie dali się zastraszyć. 
Tshaiv zaczął być uciskany także 
przez swoją rodzinę. Gdy mężczyzna 
chciał w grudniu 2016 roku święto-
wać Boże Narodzenie razem z inny-

Open Doors Światowy Indeks 
Prześladowań 2018
OBLICZA PRZEŚLADOWAŃ Korea Północna 

HANNAH: TORTUROWANA, PONIEWAŻ WIERZY W JEZUSA

Hannah* uciekła z mężem 
i czwórką dzieci z Korei Pół-

nocnej do Chin, gdy w jednym z chiń-
skich kościołów po raz pierwszy usły-
szała o Jezusie Chrystusie. Wszyscy 
członkowie rodziny postanowili jesz-
cze tego samego dnia zostać chrze-
ścijanami. Niedługo później Hannah, 
jej mąż i dwoje młodszych dzieci 
zostali aresztowani przez chińską 
tajną policję oraz przetransportowa-
ni do północno-koreańskich władz. 
Jako uciekinierzy byli w więzieniu 
mocno torturowani. Gdy mąż Hannah 
przyznał, że wierzy w Jezusa, rodzi-
na została umieszczona w izolatce 
i jeszcze mocniej szykanowana. 

 Po tym jak długo i wiele modlili się 
w więzieniu, pewnego dnia stał się 
cud i wypuszczono ich na wolność. 
»Bóg wysłuchał naszych modlitw« – 
wspomina Hannah z wdzięcznością. 
Z początku nie poznała swojego 
męża, ponieważ był tak zmasakrowa-
ny torturami. Niedługo po uwolnieniu 
zmarł na skutek maltretowania. Han-
nah ponownie uciekła do Chin. Dziś 
mieszka z dwoma córkami w Korei 
Południowej i modli się, aby wkrótce 
znowu mogła ujrzeć swojego syna, 
który przebywa jeszcze w Korei Pół-
nocnej oraz trzecią córkę mieszkają-
cą w Chinach.

GDY BYŁAM 
W WIĘZIENIU
MYŚLAŁAM O TYCH
WSZYSTKICH 
LUDZIACH,
KTÓRZY SIĘ 
ZA MNIE MODLILI.
TO DODAWAŁO 
MI SIŁ.

Chrześcijanka 
z Korei Północnej

“

Symbole przyporządkowane do świadectw wskazują na obszary życia, w których chrze-
ścijanie doświadczyli prześladowania (ich objaśnienie znajdziecie na odwrocie dołączo-
nego plakatu).

Laos 

TSHAIV: NIEZACHWIANY

mi wierzącymi ze swojej domowej 
wspólnoty, ojciec nie pozwolił mu 
wyjść z domu i związał go. Następnie 
ojciec poprosił sąsiadów i krewnych, 
aby pobili jego syna. Chociaż Tshaiv 
był długo i mocno bity, nie chciał 
wyrzec się Jezusa. Ludność wioski 
i władze nadal uciskają Tshaiva oraz 
Min Ko, jednak mężczyźni są zdecy-
dowani służyć Jezusowi Chrystusowi 
i nadal głosić Jego miłość.

*Imię zmienione

ŚWIADECTWA WIARY



Vipur

Alonso

W Erytrei ludzie nadal są więzieni 
w kontenerach  
(zdjęcie symboliczne)

Zdjęcie symboliczne
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Hinduska świątynia na 
ulicy miasta Agra (Indie)

Vipur* pochodzi z rodziny 
hinduistycznej i został chrze-

ścijaninen, gdy po modlitwie jednego 
z wierzących został uzdrowiony z 
ciężkiej choroby. Po nawróceniu jego 
rodzina i przyjaciele nie chcieli mieć 
z nim więcej nic do czynienia. Jed-
nak po pewnym czasie żona Vipura, 
jego czworo braci i inni ludzie przyjęli 
chrześcijaństwo. Powstał kościół, co 
wywołało sprzeciw ekstremistycz-
nych hinduistów. Vipur został pobity 
i oczerniony. Około rok temu pewien 
mężczyzna zaczaił się na niego i kil-
kakrotnie uderzył go maczetą. Mimo 
ran udało mu się uciec do domu i zo-
stał zabrany do kliniki. Trzy miesiące 
leżał nieruchomo na łóżku. Teraz już 

Indie 

VIPUR: GOTOWY DO PRZEBACZENIA

może poruszać się i chodzić, ale od 
czasu ataku ma problemy z oddycha-
niem i nie ma czucia na twarzy. Po-
nadto Vipur nie słyszy na jedno ucho, 
jego oczy są odwodnione i bardzo 
wrażliwe na światło, dlatego musi 
nosić specjalne okulary. Chociaż nie 
jest mu łatwo, to postanowił przeba-
czyć mężczyźnie, który chciał go za-
mordować i kontynuuje swoją służbę. 
»Jezus Chrystus mnie prowadzi. Czu-
ję się słaby fizycznie, ale on sprawia, 
że jestem silny«.

*Imię zmienione

DOKĄDKOL-
WIEK PÓJDĘ, 
BY SŁUŻYĆ 
PANU, CZEKA 
NA MNIE PRZE-
ŚLADOWANIE. 
PRZEŚLADO-
WANIE JEST 
CZĘŚCIĄ ŻYCIA 
CHRZEŚCIJANI-
NA W INDIACH. 
Vipur

“

Gdy Alonso w sąsiedniej wio-
sce poznał chrześcijan, jego 

życie diametralnie się zmieniło. »Do 
tej pory religijne obrzędy i zwyczaje 
były ogromną częścią mojego życia« 
– opowiada Alonso. Chrześcijanie 
zachęcili go, aby czytał Biblię. Bardzo 
go to poruszyło, co w niej znalazł. 
»Postanowiłem zmienić swoje życie 
i zaufać Jezusowi Chrystusowi«. Kie-
dy wrócił do swojej wioski opowiadał 
innym o Jezusie, wskutek czego po-
wstał kościół. Chrześcijanie nie brali 
już udziału w rdzennych tradycjach, 

Meksyk

ALONSO: WYKLUCZONY, OBRAŻANY, BITY

co inni mieszkańcy uważali za zdra-
dę. Zatem przestano sprzedawać im 
żywnośc, obrażano ich, a ich dzieci 
w szkole były prześladowane. Tłum 
ponad 400 mężczyzn i kobiet z wioski 
zniszczył budynek wspólnoty Alonso 
i pobił go tak mocno, że ledwo uszedł 
z życiem. Ziemia, bydło i cały doby-
tek Alonso zostały skonfiskowane. 
Jednocześnie doświadczył bliskości 
Jezusa. »Chwalę Pana, bo wiem, że 
On cały czas był przy mnie. Czułem 
modlitwy całej wspólnoty«. 

Saida* to niesłysząca młoda kobieta. Człon-
kowie rodziny mocno ją pobili, gdy przyjęła 

chrześcijaństwo. Sąsiedzi próbowali jej pomóc i za-
wiadomili policję, ale funkcjonariusze nie chcieli 
interweniować – chodziło tam, według nich, tylko 
o »rodzinną kłótnię«. Saida była jednak tak ciężko 
ranna, że trafiła do szpitala na oddział intensywnej 
terapii. 

Kiedy została wypuszczona ze szpitala dzień wcze-
śniej niż myślała jej rodzina, wierzący wykorzystali tę 
okazję, aby odebrać ją stamtąd i ukryć w bezpiecz-
nym miejscu. 

Niedługo potem jej starsza siostra Amira* – wpły-
wowa i znana prawniczka przyjęła Saidę pod swoją 
opiekę. Gdy Amira odkryła, że Saida została tak cięż-
ko pobita z powodu swojej wiary, odwiedziła krew-
nych i ostrzegła ich: »jeśli jeszcze raz skrzywdzicie 
Saidę, wsadzę was do więzienia«. Ku dużej radości 
Saidy okazało się, że Amira również jest chrześci-
janką i modliła się wiele lat szczególnie za swoją 
niesłyszącą siostrę.

Azja Środkowa 

SAIDA: POBITA PRZEZ RODZINĘ

W 2002 roku rząd uznał wszystkie wspólnoty 
chrześcijańskie – poza kościołem ortodok-

syjnym, katolickim i ewangelicko-luterańskim – za 
nielegalne. Wielu chrześcijan zostało od tego czasu 
aresztowanych i uwięzionych w nieludzkich warun-
kach. »Gdy o tym pomyślę, ciągle drżę« – mówi Eyal* 
o swoim pobycie w więzieniu. Czasami był związywa-
ny przez swoich współwięźniów i bity prętami. »Nie 
mogę uwierzyć, że przeżyłem. To było możliwe tylko 
dzięki Bożej łasce«.

Od momentu swojego uwolnienia Eyal wspiera in-
nych erytrejskich chrześcijan, aby potrafili żyć wiarą 
– również w trudnych okolicznościach.

*Imię zmienione

Erytrea

EYAL: »NIE MOGĘ UWIERZYĆ, ŻE 
PRZEŻYŁEM«

§

ŚWIADECTWA WIARY



Paul w swoim kościele

Marian w miejscu, 
w którym zmarł jej tata
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Republika Środkowoafrykańska

PAUL: NIE PODDAWAĆ SIĘ

Paul był nauczycielem w szkole 
biblijnej, która 12 października 

2016 roku została zaatakowana przez 
islamską milicję. »Mieliśmy właśnie 
przerwę o godzinie 9, gdy zobaczy-
liśmy jak bojownicy wtargnęli na 
naszą działkę. Zostawiliśmy wszyst-
ko i zaczęliśmy uciekać. Napastnicy 
ukradli nasze rzeczy i zniszczyli mój 
dom. Znajdowały się tam też pienią-
dze oraz nasza biblioteczka«.

Jednak Paul nie chce się podda-
wać. Obok prowizorycznej chatki 
stoi konstrukcja z gałęzi i słomy: 

Marian (16 lat) mieszka ze 
swoją rodziną bezpośrednio 

w pobliżu Kościoła św. Piotra i Pawła 
w centrum Kairu. 11 grudnia 2016 
roku przygotowywała po nabożeń-
stwie herbatę dla swojego taty, który 
przebywał jeszcze w kościele, gdy 
zszokowana usłyszała huk eksplozji. 
Zamachowiec samobójca wtargnął 
do kościoła zabijając co najmniej 
28 osób. Jakiś czas poźniej gdy 
pracownicy Open Doors odwiedzili 
Marian, dziewczyna pokazała im 
drogę, którą podczas zamachu szła – 
niczym w transie – w poszukiwaniu 
swojego taty. »Tutaj go znalazłam« – 
mówi cicho klękając na kamiennych 
płytach przy wejściu. 

Egipt

MARIAN: »CZUŁAM BOŻE POCIESZENIE«

Studium biblijne w czasie konferencji dla pastorów 
w Górach Nuba

SUDAN:  
Chrześcijanie na celowniku

loletnich zamachów bombowych 
ludzie żyją w ogromnej biedzie 
materialnej. 

Wielu z nich egzystuje jako uchodź-
cy. Brakuje pomocy medycznej, 
wstrzymano edukację. Susza na 
dużych obszarach Afryki Wschod-
niej zwiększyła braki w pożywieniu. 
Dzięki wsparciu wielu darczyńców 
Open Doors mogło pomóc w ubie-
głym roku 12 500 wdowom i dzie-
ciom. Poprzez lokalnych partnerów 
otrzymali żywność, lekarstwa, mo-
skitiery. Mimo biedy chrześcijanie 
z Gór Nuba trwają niewzruszenie 
w Panu oraz promienieją pewno-
ścią i nadzieją.
 
Zachęcenie poprzez modlitwę i po-
moc praktyczną
Chrześcijanie z Gór Nuba żyją 
w odizolowaniu. Bardzo zachęca 
ich owa świadomość, że w innych 
krajach mieszkają ludzie, którzy 
znają ich sytuację. Open Doors 
pomaga im poprzez lokalnych 
partnerów między innymi rozdając: 
Biblie, literaturę chrześcijańską, or-
ganizując szkolenia, projekty samo-
pomocowe czy pomoc w traumie. 
Prosimy, wesprzyjcie chrześcijan 
z Sudanu waszą modlitwą!

Chrześcijanie w Sudanie są masowo 
uciskani. Prześladowanie pochodzi 
zarówno od władz, jak i ekstremistycz-
nych muzułmanów. Oprócz nękania 
i gróźb na jakie są narażeni w codzien-
nym życiu, członkowie Kościoła cier-
pią szczególnie przez wojnę w Gó-
rach Nuba. 
 
Bombardowanie kościołów
Od czerwca 2011 roku sudański rząd 
przeprowadza zamachy powietrzne 
w Górach Nuba. Władze uważają, 
że działają przeciwko rebeliantom, 
jednak atakowani są także cywile. 
Bombardowane są nawet kościoły, 
szpitale i szkoły. »Ciągle słyszymy huk 
bombowców Antonowa. Ludzie nie 
śpią ze strachu przed nocnymi ataka-
mi. Ukrywają się w jaskiniach« – mó-
wił pastor Demas wiosną 2015 roku. 
Tysiące chrześcijan zostało zabitych 
w zamachach grup wspieranych 
przez władze, a wielu wypędzono. 

Sytuacja nadal napięta
Po zawieszeniu broni między rządem, 
a rebeliantami na razie wstrzymano 
bombardowanie. Jednak chrześcija-
nie w Górach Nuba są niepewni jak 
długo potrwa rozejm. Na skutek wie-

NIE POWIN-
NIŚMY BYĆ 
ZASKOCZENI, 
GDY MUSIMY 
CIERPIEĆ.  
BÓG PRZYGO- 
TOWAŁ NAS  
NA TAKIE  
RZECZY.
Michael Yat 
(9 miesięcy spędził 
w sudańskim 
więzieniu)

“
»Wzięłam jego głowę na moje  
kolana, a on poprosił mnie, abym  
opiekowała się moim młodszym  
rodzeństwem. Wtedy uśmiechnął 
się spokojnie i poszedł do nieba«. 
Marian przeżyła ogromny szok.  
»Mój tata był wspaniałym mężczy-
zną, kochającym ojcem. Pytałam 
Boga: ›Dlaczego?‹« Jednak teraz 
z upływem czasu może powiedzieć:
»W tym czasie odczułam ogromne 
Boże pocieszenie – doświadczyłam 
też miłości Kościoła«.

Boże pocieszenie pomogło dziew-
czynie nie poddać się w głębokim 
bólu. Marian chce żyć teraz jeszcze 
bliżej Boga: »Jezus jest przy mnie 
i będzie się o mnie troszczył«.

»To jest mój kościół«. Tutaj pastor 
prowadzi nie tylko nabożeństwa, 
ale także lekcje. »Nie jestem znie-
chęcony. Czy w przeciwnym razie 
zbudowałbym ten kościół? Zachę-
cam uczniów do dalszej nauki. Kie-
dy spotykamy się w tym kościele 
nauczam ich, aby zakończyli ten rok 
szkolny i nie poddawali się«. Paul ma 
w sercu przebaczenie. »Boże Słowo 
naucza nas, by nie prosić, aby Bóg 
zabił naszych wrogów, lecz zmienił 
ich serca«.

TŁO WYDARZEŃŚWIADECTWA WIARY



Noeh przed przekazaniem 
podpisów do ONZ
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    dla chrześcijan w
     IRAKU & SYRII

pastor Edward z Damaszku. Razem 
ze swoją wspólnotą prowadzi na 
przykład sklep, w którym uchodźcy 
mogą zarabiać na swoje utrzy-
manie. Kolejnym projektem jest 
klinika, w której mogą leczyć się 
różni pacjenci. Przyjmuje tam nawet 
dentysta. Setki osób odnajduje tam 
uzdrowienie ciała i duszy. Nad klini-
ką znajduje się małe pomieszczenie, 
w którym odbywają się regularne 
nabożeństwa dla osób z tej okolicy. 
Praca kościoła pastora Edwarda 
dała nadzieję wielu chrześcijanom 
w Damaszku. Wkrótce mają powstać 
kolejne takie miejsca.

Irak: Powrót do Doliny Niniwy
Gdy Noeh (12 lat) odwiedził wio-
sną 2017 roku swoją zniszczoną 
miejscowość Karamles, chciał tam 
koniecznie powrócić. Teraz mieszka 
już ze swoją rodziną znowu w Ka-
ramles, jednak w domu swojej cioci, 
ponieważ ich własny jest zbyt mocno 
zniszczony. Do Karamles powróciło 
już 270 rodzin chrześcijańskich. 
Stopniowo do miasta wraca życie. 
Trzy lata po tym jak ludzie musieli 
uciekać stamtąd przed bojownikami 
IS – duchowny katolicki – ksiądz 
Thabet znowu może udzielać chrztu 
w swoim kościele. W szkole roz-
poczęły się już nawet lekcje, ale 
brakuje jeszcze wielu nauczycieli. 
Mimo tych pierwszych kroków, 
pozostaje cały czas wiele do zrobie-
nia. Niepewna jest nadal sytuacja 
bezpieczeństwa, co pokazały spięcia 
pomiędzy Kurdami, a milicją Iraku 
w październiku.
 

Rok 2017 był dla chrześcijan w Iraku 
i Syrii rokiem pełnym przełomowych 
wydarzeń. »Państwo Islamskie« 
zostało zdecydowanie odepchnięte 
i straciło kontrolę nad swoją stolicą 
o nazwie Rakka w Syrii. Jednak 
wyzwania są nadal potężne, a przy-
szłość polityczna wciąż niepewna. 
Natomiast zniszczenia spowodo-
wane przez wieloletnią wojnę 
ogromne. Do tego wielu chrześcijan 
jest wyczerpanych i potrzebuje 
zachęcenia oraz nowej nadziei, aby 
mogli być światłem w swoim prze-
siąkniętym cierpieniem i nienawi-
ścią otoczeniu. Open Doors pragnie 
wspierać wierzących z Syrii oraz 
Iraku poprzez budowę centrów 
nadziei i pomoc w nowym starcie.

We wrześniu 2017 roku Open Doors 
przedstawiło wizję budowy 60 
centrów nadziei w Syrii w ciągu 
kolejnych trzech lat oraz plany po-
wrotu 2000 rodzin chrześcijańskich 
do ich rodzinnych miejscowości w 
Iraku w ciągu dwóch lat. Jesteśmy 
wdzięczni, że do końca 2017 roku, 
napłynęły do nas środki już na trzy 
centra nadziei. Dwa ośrodki powsta-
ły już w Damaszku oraz Hims. W 2018 
roku powstanie 20 kolejnych, jeśli 
uda się nam zebrać finanse na ten 
cel. W Iraku Open Doors pomogło 
już w powrocie do domów ponad 600 
rodzinom chrześcijańskim, a wkrótce 
pomoc przyjdzie dla kolejnych 1400 
rodzin.

Syria: Budowa centrów nadziei
Jednym z centrów nadziei kieruje 
 

IRAK I SYRIA:  
Początki nowego

 
Przekazanie petycji do ONZ
808.172 osoby ze 143 krajów z całe-
go świata podpisały petycję Open 
Doors na rzecz chrześcijan z Iraku 
i Syrii. Ogromnie dziękujemy, że 
swoim podpisem przyczyniliście się 
do oddania głosu za tych chrześci-
jan! 12 grudnia 2017 roku podpisy 
zostały przekazane w Nowym Jorku 
na ręce wysokiej rangi przedstawi-
ciela ONZ. Prosimy, módlcie się, by 
sytuacja naszych prześladowanych 
braci i sióstr poruszyła osoby decy-
zyjne, aby wstawiali się za prawami 

Prosimy, pomóżcie nam wspierać 
chrześcijan z Iraku i Syrii – aby 
w 2018 roku udało się im zbudować 
kolejne centra nadziei oraz o to, 
aby jeszcze więcej rodzin mogło 
powrócić do swoich domów!

Open Doors e.V.
Konto bankowe: PKO BP
PL 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544 
Kod SWIFT: BPKOPLPW 
Tytuł przelewu: 
»Nadzieja Irak/Syria«

TŁO WYDARZEŃ
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W roku 2018     
BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM

Co możesz zrobić osobiście lub w kościele dla prześladowanych 
chrześcijan? 

Założyć grupę modlitewną 
Modlitwa jest ważnym środkiem, aby wspierać naszych prześladowanych  
braci i siostry na całym świecie. Dlatego niektórzy chrześcijanie w Polsce  
założyli grupy modlitewne, by razem wstawiać się za tymi, którzy cierpią z po-
wodu wiary w Jezusa.
Pomysły i wskazówki, jak możesz założyć grupę modlitewną znajdziesz na  
naszej stronie: www.opendoors.pl/grupymodlitewne 

Zachęcać prześladowanych chrześcijan 
Krótkie pozdrowienie na kartce, osobisty list lub rysunek, który namalowały 
dzieci – są pocieszeniem, nadzieją i wzmocnieniem dla naszych braci i sióstr 
w biedzie oraz smutku. Więcej o tym, jak możesz zachęcać prześladowanych 
przy pomocy akcji pisania przeczytasz tutaj: www.opendoors.pl/akcjapisania

Zaprosić prelegenta 
Prelegenci Open Doors regularnie odwiedzają kraje, w których chrześcijanie 
doświadczają prześladowania i dyskryminacji. Podczas wizyty w waszym ko-
ściele mogą więc z pierwszej ręki opowiedzieć o spotkaniach z prześladowany-
mi. Dzięki historiom mówionym na nabożeństwie lub specjalnym wieczorze zo-
baczycie wyraźnie jak wygląda sytuacja naszych braci i sióstr. Wejdź na www.
opendoors.pl/prelegenci 

Wziąć udział w podróży modlitewnej 
Szczególną możliwością są wyjazdy modlitewne do krajów, w których chrześci-
janie są prześladowani, aby wesprzeć ich w modlitwie. Jeśli jesteś zaintereso-
wany taką podróżą, porozmawiaj z nami podczas spotkań Open Doors lub napisz 
do nas: info@opendoors.pl

CZY TO, GDY BYLIŚCIE WYSTAWIENI PUBLICZNIE NA  
ZNIEWAGI I UDRĘKI, CZY TEŻ, GDY WIERNIE STALIŚCIE 
PRZY TYCH, Z KTÓRYMI SIĘ TAK OBCHODZONO.
Hebrajczyków 10, 33

“ Dokładne dane, w których podajemy kraje i liczby 
nie mogą zostać opublikowane z powodów bez-
pieczeństwa, jednak z całego świata dostajemy 
wieści o wzroście kościołów podziemnych. Jest 
to prawdą w Korei Północnej, Indiach oraz wielu 
krajach muzułmańskich i buddyjskich.

Jeden z naszych chińskich informatorów, który 
wspiera północnokoreańskich uchodźców oraz 
chrześcijan (którzy zazwyczaj wracają do Korei 
Północnej, by dzielić się tam Ewangelią) powie-
dział nam ostatnio: »Bóg odpowiada na wasze 
modlitwy. Zajmuję się tą pracą od wielu lat, ale 
jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem tak wielu 
nawracających się Koreańczyków jak teraz. Co 
się dzieje, kiedy Bóg zmienia kraj od środka? Siły 
ciemności dają temu opór tak bardzo, jak to tylko 
możliwe. Patrząc na to po ludzku łatwo pomy-
śleć, że nasze modlitwy jedynie pogarszają całą 
sytuację. Ale jeśli popatrzysz oczami duchowymi, 
a twoja miłość do zgubionych będzie taka, jak 
moja, wówczas powinieneś odczuwać radość. 
Z pewnością bitwa jest tak intensywna, jak jesz-
cze nigdy wcześniej. Ale dlaczego? Ponieważ 
Bóg właśnie uwalnia swoje dzieci«.

Innymi słowy, nie możemy pozwolić, by Świato-
wy Indeks Prześladowań wzbudził w nas tylko 
pesymizm. Jego zadaniem jest pokazanie miejsc, 
gdzie opór wobec Bożej Ewangelii jest być może 
najsilniejszy. Jest on także wskazówką pokazują-
cą, gdzie Bóg przemienia swoich ludzi od środka. 
Zadaniem Indeksu jest informacja oraz pomoc 
i przeprowadzenie nas przez właściwą modlitwę. 
Przyjrzyjmy się słowom wierzącej osoby z Korei 
Północnej: »Możemy chodzić w wierze pomimo 
wielu trudności. Staramy się, by nasza wiara była 
czysta w Chrystusie w jakichkolwiek cierpie-
niach. Naszą nadzieję pokładamy w miejscu, któ-
re Bóg przygotował dla nas jeszcze zanim stwo-
rzył ten świat. Dopóki tam nie dotrzemy, wciąż 
będziemy iść naprzód. nawet jeśli na naszej 
drodze jest wiele barier i ograniczeń. Pragniemy 
wypełnić nasze powołanie do zachowania wiary 
i szerzenia Ewangelii. Natomiast zawsze pamię-
tamy o waszej miłości i trosce o nas. Dajemy so-
bie radę dzięki waszym modlitwom«.

Nie możemy tutaj wymienić ich imion, gdyż mo-
głoby to doprowadzić do jeszcze gorszych prze-
śladowań. Jeden z krajowych ekspertów ostat-
nio powiedział: »To wcale nie czyni ich cierpień 
lżejszymi (prawdę mówiąc pobyt w więzieniu 
może być niezwykle traumatyczny), ale żywimy  

Tajemny Kościół wciąż rośnie 

nadzieję, że doświadczają oni także Bożego 
pocieszenia, siły i radości. Ci ludzie potrzebują 
naszych codziennych modlitw«.

Chrześcijanie z odwagą 
reprezentują Kościół  
w więzieniach

DOBRE WIADOMOŚCI OPEN DOORS
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Świadectwo kontroli darowizn AE, 
potwierdzające zgodność działań 
organizacji ze ścisłymi zasadami  

w zakresie wykorzystywania darowizn.  

Wydawca i redakcja: Open Doors Deutschland
Postfach 1142, 65761 Kelkheim, +49 6195 6767 0, info@opendoors.de, www.opendoors.de 
Skr. pocztowa 91, 02-783 Warszawa, 22 250 16 70, info@opendoors.pl, www.opendoors.pl
Konto do wpłat darowizny. Zmiana na PKO BP: 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544 
Polskie biuro, jako część międzynarodowej organizacji Open Doors, współprowadzone jest przez Open Doors Deutschland,  
www.opendoors.de
Open Doors Deutschland e.V. otrzymało świadectwo kontroli darowizn Aliansu Ewangelicznego, który potwierdza zgodność działań 
organizacji ze ścisłymi zasadami w zakresie wykorzytywania funduszy zdobytych jako darowizny. Pod numerem 46/250/50616 w Urzę-
dzie Skarbowym w Hofheim koło Taunus/ Niemcy Open Doors jest identyfikowane jako organizacja niosąca pomoc charytatywną. 
Uwaga: Ze względu na różnice uchwał podatkowych pomiędzy krajami UE oraz ich różne interpretacje, Open Doors na ten czas nie 
może zapewnić swoim ofiarodawcom możliwości odlicze nia od podatku darowizn na rzecz tej organizacji. Możliwości takie muszą być 
każdorazowo indywidualnie rozpatrywane w urzędach skarbowych poszczegółnych ofiarodawców. Druk: Wydawnictwo Arka, Cieszyn

Nigeryjska armia ogłosiła z początkiem stycz-
nia uwolnienie kolejnej uczennicy, która została 
porwana w 2014 roku w Chibok, w północno-
-wschodniej Nigerii. Według informacji armii 
młoda kobieta – Salomi Pogu została znaleziona 
w stanie Borno 4 stycznia w towarzystwie innej 
dziewczyny, która miała ze sobą dziecko. Dzię-
kujmy Panu, że wysłuchał kolejnych modlitw!

Prosimy, módlcie się nadal o porwane dziewczy-
ny oraz ich rodziny, ale również o te z nich, które 
już zostały uwolnione.

21 uprowadzonych dziewcząt podczas nabożeń-
stwa dziękczynnego po ich wyzwoleniu w paź-
dzierniku 2016 roku

Dowiedz się więcej na temat ŚIP na naszej stronie

Gdy miała zaledwie trzy lata 
– mała Irakijka – Christina zo-
stała wyrwana z ramion mat-
ki przez bojownika IS. Przez 
trzy lata żyła z muzułmańską 
rodziną na terytorium IS.  
Jednak wraz z wyzwoleniem 
Mosulu przyszła także wol-
ność dla chrześcijan.  

»   Pakiet Ambasadora o ŚIP 
»   Filmy dotyczące ŚIP
»   Raport nt. krajów z Indeksu
»   Kulisy i trendy
»   Osobiste świadectwa prześladowanych
»   Magazyn poświęcony ŚIP
»   Metodyka ŚIP
»   Przegląd prasy 2018
»   Najczęściej zadawane pytania

www.opendoors.pl/sip

Tutaj znajdziesz mnóstwo podstawowych informa-
cji o sytuacji i wyzwaniach jakich doświadczają 
prześladowani chrześcijanie w wielu krajach, 
dzięki czemu będziesz mógł modlić się za nich 
i wstawiać o konkretne potrzeby. Wejdź na:

Przemoc mająca związek z działaniami Boko Haram 
doprowadziła do śmierci już ponad 2000 osób oraz 
przesiedlenia co najmniej 155 000 na północy Kame-
runu. A wszystko to od roku 2014. Choć kilka organi-
zacji pozarządowych było tu obecnych, by udzielać 
pomocy osobom przesiedlonym, chrześcijanie 
niejednokrotnie nie byli traktowani sprawiedliwie 
podczas jej rozdzielania. Dzięki pomocy osób wspie-
rających Open Doors dostarczyło niedawno pomoc 
dla blisko 300 przesiedlonych rodzin chrześcijań-
skich w mieście Mora. Mattieu, jeden z beneficjen-
tów, powiedział: »Niech Bóg błogosławi wszystkie 

Pomoc dla przesiedlonych chrześcijan w Kamerunie
Uwolnienie kolejnej 
dziewczyny z Chibok!

Christina wróciła! 

osoby, które ofiarowały pieniądze i wspierają nas 
w modlitwach. A wy, którzy jesteście tutaj z nami 
– poświęcacie swój czas, by z nami rozmawiać, 
odwiedzacie nas i rozmawiacie twarzą w twarz. 
To jest dla nas ogromną zachętą, bo i wy dzielicie 
z nami nasze cierpienie. Jesteśmy bardzo szczę-
śliwi. Niech Bóg błogosławi waszą służbę! Niech 
Bóg was podtrzyma, gdy będziecie wracać, niech 
Bóg was prowadzi! To, że myślicie o nas i modlicie 
się o nas jest dla nas powodem ogromnej radości. 
Dzielicie z nami nasze cierpienia. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi. Dziękujemy z całego serca!«

Muzułmańska rodzina zwróciła Christinę jej ro-
dzicom, a dziewczynka w chwili obecnej ma się 
dobrze. Jest to tylko jeden przykład dobrych wie-
ści płynących z Iraku. Rodziny zaczęły powracać 
do swoich domów i wiosek wraz z pokonaniem IS 
na polu bitwy (a także w sercach znacznej części 
populacji). Myślom o przyszłości wciąż towarzyszy 
niepewność i strach, ale to dopiero początek.

DOBRE WIADOMOŚCI OPEN DOORS



Open Doors Polska
Skr. pocztowa 91 · 02-783 Warszawa 59  
info@opendoors.pl · www.opendoors.pl
22 250 16 70 

Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Konto bankowe: PKO BP
PL 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544 
Kod SWIFT: BPKOPLPW 

PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCEGO TYTUŁU
PRZELEWU: »PROJEKT 02/2018«
DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE!

Wiele chrześcijanek doświadcza głębokiej 
traumy po tym jak ich mężowie są zabijani za 
swoją wiarę. Oprócz wewnętrznego bólu, ko-
lejnym wyzwaniem jest to, że teraz same muszą 
zatroszczyć się o swoją rodzinę. Wiele z nich 
doświadcza gwałtów i potem przeżywa kolejną 
traumę. Szczególnego wsparcia potrzebują żony 
pastorów, ponieważ służba ich mężów niesie 
ze sobą wyjątkowo dużą odpowiedzialność 
i to właśnie rodziny liderów kościołów padają 
najczęściej ofiarą ataków. 

 

By przezwyciężyć te trudności potrzebują Boże-
go pocieszenia i wsparcia. Open Doors pragnie 
wspierać te kobiety w pogłębianiu ich relacji 
z Jezusem, aby mogły czerpać z niej siłę do wal-
ki z problemami codzienności. Organizowane są 
w tym celu specjalne seminaria, które wyposażają 
je duchowo. Odbywają się także szkolenia osób 
pomagających w walce z traumą. Ponadto wdowy 
wspierane są finansowo np. poprzez mikro-po-
życzki na rozwinięcie niewielkich przedsiębiorstw, 
by miały za co utrzymywać swoje rodziny. 

Ogromnie dziękujemy za Wasze darowizny, które 
umożliwiają kontynuowanie tej służby!

POMOC DLA PRZEŚLADOWANYCH 
CHRZEŚCIJANEK

Uczestniczka konferencji o tematyce 
uczniostwa oraz przezwyciężania traumy

PROJEKT


