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Środkowoafrykańska 

Przejęcie władzy przez talibów wzmoc-
niło pozycję islamistów. Afganistan 
wyprzedza Koreę Północną i zajmuje 
pierwsze miejsce w ŚIP. 
Zwycięstwo talibów wzmocniło ekstremi-
styczne ugrupowania islamskie w Afryce 
i Azji w dążeniu do obalenia tamtejszych 
rządów. Chrześcijanom w Afganistanie gro-
zi śmierć, dlatego wielu z nich decyduje się 
na ucieczkę do sąsiednich krajów. Niestety 
jako chrześcijanie nawróceni z islamu nie 
mogą uzyskać tam statusu uchodźców. Żyją 
w tragicznych warunkach, w nieustannym 
zagrożeniu życia. Chrześcijańskie dziewczęta 
i kobiety są narażone na gwałty lub przymu-
sowe małżeństwa.

Od wielu lat chrześcijanie zarówno w Afga-
nistanie, jak i w Korei Północnej są podda-
wani niezwykle silnej presji we wszystkich 
sferach życia. W Afganistanie, za sprawą ta-
libów, poziom przemocy wobec konwertytów 
z islamu jest niezwykle wysoki. Z tego po-
wodu Afganistan zajmuje pierwsze miejsce 
w Światowym Indeksie Prześladowań, pod-
czas gdy Korea Północna po 20 latach spada 
z 1 miejsca na 2 (patrz strona 9). Sytuacja 
chrześcijan w tym kraju nie uległa jednak 
poprawie, wręcz przeciwnie, nowa »ustawa 
przeciwko reakcyjnym ideom« doprowadziła 
do zdekonspirowania wielu kościołów domo-
wych i aresztowania chrześcijan.

Walczący islam alarmująco szybko roz-
przestrzenia się w Afryce Subsaharyj-
skiej
W Afryce Subsaharyjskiej nadal odnotowu-
je się największą liczbę udokumentowanych 
aktów przemocy wobec chrześcijan. Nigeria 
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główne zmiany 

ru cyfrowego służące do walki z pandemią 
koronawirusa. Chiny eksportują ideologię 
scentralizowanej kontroli nad religią, jak 
również technologie nadzoru do krajów Azji 
Środkowej, a także Sri Lanki (#52), Malezji 
(#50) i Mjanmy (#12), przyczyniając się w ten 
sposób do pogłębienia  prześladowań.

Buddyjska Mjanma awansowała z 18 na 12 
miejsce. Szacuje się, że 20.000 chrześcijan 
uciekło z kraju, a około 200.000 zostało prze-
siedlonych wewnątrz kraju. Armia uznaje 
zgromadzenia chrześcijan za ogniska oporu. 
Chrześcijanie są szantażowani i więzieni.

Miejsca pogorszonej lub niezmiennie 
złej sytuacji
Największy negatywny skok odnotował Ka-
tar (#18), a za nim Niger (#33), Indonezja 
(#28) i Kuba (#37), na której po masowych 
protestach w lipcu władze komunistyczne 
aresztowały, torturowały i ukarały wysoki-
mi grzywnami aktywnych politycznie przy-
wódców katolickich oraz protestanckich. 
W Indiach (#10) hinduistyczne grupy nadal 
szerzą i stosują przemoc wobec chrześcijan 
na niezwykle dużą skalę oraz wywierają na 
nich presję we wszystkich sferach życia. Hin-
duistyczny, nacjonalistyczny rząd Modiego 
daje przyzwolenie dla bezkarności sprawców, 
co jeszcze bardziej ośmiela podżegających 
do nienawiści i przemocy wobec chrześcijan 
w mediach społecznościowych.

zajęła miejsce 7. Pasterze Fulani oraz isla-
miści z Boko Haram i »Prowincji Zachodniej 
Afryki Państwa Islamskiego« przeprowadzili 
wiele ataków na wioski zamieszkane przez 
chrześcijan, szkoły, kościoły oraz przywód-
ców wspólnot. Tysiące chrześcijan zostało 
zamordowanych, uprowadzonych, zgwałco-
nych lub rannych oraz pozbawionych źródła 
utrzymania. Islamiści nadal eskalują prze-
moc w Burkina Faso (# 32) oraz w Nigrze 
(# 33). Mniejszość chrześcijańska (0,3%) 
jest tam szczególnie zagrożona. W ostat-
nich latach zamknięto lub zniszczono setki 
kościołów w Burkina Faso, Mali i Nigrze, 
a w bieżącym okresie sprawozdawczym 470 
kościołów w Nigerii. Mali (# 24) może stać 
się kolejnym Afganistanem. Demokratyczna 
Republika Konga (# 40) i Republika Środko-
woafrykańska (# 31), podobnie jak Mozam-
bik (# 41), Kamerun (# 44) i Nigeria, należą 
do dziesięciu krajów o najwyższym stopniu 
przemocy wobec chrześcijan. Mały i rozpro-
szony kościół podziemny w Somalii (#3) jest 
stale zagrożony przez al-Shabaab.

Chiński model ideologicznego nacjo-
nalizmu i scentralizowanej kontroli nad 
religią
Komunistyczny reżim Chin (#17) nadal wpro-
wadza surowe przepisy antyreligijne. Nie-
subordynowani przywódcy religijni i chrze-
ścijanie trafiają do aresztu. Osoby, które chcą 
brać udział w praktykach religijnych, nie 
mieszając ich z komunistyczną propagandą, 
zostają zepchnięte do podziemia. Dostęp do 
Pisma Świętego jest ograniczony, a wiele 
aplikacji biblijnych jest blokowanych. Do 
sprawowania kontroli nad chrześcijanami 
wykorzystywane są technologie nadzo-
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PRZEŚLADOWAŃ
nadzieja w beznadziejnym świecie

Zdjęcie z okładki:
John Pious mieszka w regio-
nie będącym punktem zapal-
nym prześladowań chrześci-
jan w północno-wschodniej 
Nigerii. Lokalni partnerzy 
Open Doors umożliwili mu 
ukończenie kursu stolarskie-
go. Codzienne spotkania 
chrześcijańskie umocniły go 
również w wierze.

Drogi Czytelniku,
czy wiesz, że Świato-
wy Indeks Prześlado-
wań został opracowa-
ny prawie 30 lat temu 
jako wewnętrzna ba- 
za danych do bada-
nia prześladowań na 
świecie? Pierwotnie 

był narzędziem planowania wewnętrznego. 
W tamtym czasie zastanawialiśmy się, jak 
i gdzie najskuteczniej możemy wykorzysty-
wać nasze ograniczone zasoby, aby nieść 
pomoc chrześcijanom doznających najsil-
niejszych prześladowań. W tym celu, by móc 
uzyskać jak najbardziej obiektywne wyniki, 
zaplanowano przeprowadzenie ogólnoświa-
towej ankiety wśród prześladowanych 
chrześcijan, z którymi Open Doors od wielu 
lat utrzymywało bliskie relacje. Wspólnie 
opracowano obszerny katalog pytań, których 
celem było opisanie intensywności prześla-
dowań w różnych dziedzinach życia.

Uzyskane odpowiedzi są oceniane przy po-
mocy systemu punktowego, dzięki czemu 
intensywność prześladowań można przed-
stawić w gradacji od »bardzo wysokich prze-
śladowań« do »ekstremalnie wysokich«. Na 
podstawie otrzymanego wyniku powstaje 
ranking 50 krajów charakteryzujących się 
najsilniejszymi prześladowaniami chrześcijan. 
Dopiero w późniejszym okresie ŚIP zaczął być 

wykorzystywany w działaniach komunikacyj-
nych Open Doors, a jego metodologia była 
dalej rozwijana przez analityków i badaczy ze-
wnętrznych jako badanie służące do określe-
nia siły prześladowań, jakim muszą stawiać 
czoła naśladowcy Chrystusa na świecie. 

Od lat prześladowania przybierają na sile. 
Na czerwono zaznaczono kraje, w których 
prześladowania są największe. Za czer-
wonym kolorem kryje się jednak nie tylko 
cierpienie, ale także »żywa nadzieja«: mimo 
najcięższych prześladowań w krajach za-
znaczonych czerwonym kolorem mieszkają 
chrześcijanie, którzy wyznają wiarę w Chry-
stusa i są gotowi dzielić się Ewangelią. 
Chcielibyśmy w tym wydaniu Magazynu 
przedstawić ich twarze i opowiedzieć ich 
historie. Razem z nimi, jako Ciało Chrystusa, 
mamy misję przekazywania światu wstrzą-
sanemu wojnami i kryzysami orędzia nasze-
go kochającego Boga, który posłał na ten 
świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne (Jana 3, 16). W tej mi-
sji chcemy wspierać nasze prześladowane 
siostry i braci. Pragniemy to czynić poprzez 
modlitwę, jak i niosąc konkretną pomoc.

Leszek Osieczko  
Kierownik Open Doors Polska
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Nurul, jego sześciu braci i siostra miesz-
kali ze swoimi rodzinami, dzieląc wspólną 
posesję. Dla dobra rodziny, muzułmańskie 
rodzeństwo Nurula początkowo tolerowało 
cotygodniowe spotkania chrześcijan w jego 
domu. Ale w miarę jak kościół domowy 
Nurula się rozrastał, coraz bardziej złościli 
się na brata. Szykanowali Nurula i jego ro-
dzinę, a czasami dochodziło do rękoczynów. 
W końcu sporządzili sfałszowany dokument, 
przekazujący rodzeństwu majątek, który 
Nurul odziedziczył po ojcu. Na tej podstawie 
postanowili wyrzucić Nurula i jego rodzinę 
z domu. Aby to wzmocnić, przyprowadzili ze 
sobą przywódców lokalnego meczetu. Nuru-
lowi i jego rodzinie wyznaczono termin na 
opuszczenie wioski, w przeciwnym razie 
miano zniszczyć cały ich dobytek i wypędzić 
ich z wioski. Nurul wynajmuje teraz dom 
w innej miejscowości. Zachowanie rodziny 
spowodowało ogromne emocjonalne zranie-
nie i rozczarowanie, ale Nurul dzięki łasce 
Boga był w stanie się z tym uporać: »Wy-
baczyłem im«.

Bangladesz / Miejsce 29 

NURUL: WYWŁASZCZO-
NY PRZEZ RODZEŃSTWO

Indie / Miejsce 10

SITARA:  
WIEMY, ŻE BÓG JEST  
NASZYM OJCEM

Sitara* była zaledwie dzieckiem, kiedy jej mat-
ka zachorowała na postępujący paraliż. Aby się 
nią opiekować, Sitara musiała zrezygnować ze 
szkoły. Kiedy ktoś zaproponował, aby chrześci-
janie pomodlili się za jej matkę, Sitara za zgodą 
ojca zabrała ją do kościoła. Chociaż chrześcija-
nie modlili się za nią przez rok, zmarła. Ojciec 
Sitary był tym głęboko rozczarowany, co więcej, 
rodzina spotkała się z ostracyzmem i została 
obrzucona obelgami przez innych mieszkańców 
wioski za to, że szukała pomocy u chrześcijan. 
Ojciec obwiniał Sitarę i zabronił jej oraz pozo-
stałym dzieciom spotykać się z chrześcijanami. 
Mimo to Sitara potajemnie uczęszczała do ko-
ścioła – ale za każdym razem, gdy ojciec się 
o tym dowiadywał, bił ją i pozbawiał jedzenia. 
Sześć lat temu ojciec Sitary zmarł nagle na nie-
wydolność serca. Od tego czasu rodzeństwo 
(w wieku 21, 15 i 8 lat) jest zdane na siebie, ale 
pomagają im chrześcijanie. »Bardzo dziękuję za 
waszą pomoc. Wiemy, że Bóg jest naszym Oj-
cem. Kiedy tylko czegoś potrzebujemy, modlimy 
się, a on nas wysłuchuje« – mówi Sitara part-
nerom Open Doors.

*Imię zmieniono

PRZEŚLADO-
WANI PRZEZ 
RODZINĘ  
GDY LUDZIE PORZUCAJĄ 
RELIGIĘ SWOICH NAJ-
BLIŻSZYCH NA RZECZ 
CHRYSTUSA, TO CZĘSTO 
WŁAŚNIE CZŁONKOWIE 
NAJBLIŻSZEJ RODZINY  
ZAMIENIAJĄ SIĘ W 
PRZEŚLADOWCÓW.

Liczby nie mają ani głosu, ani twarzy. Jednak za liczbami, o których mówi Światowy Indeks Prze-
śladowań, w rzeczywistości kryją się cierpiący ludzie. W niniejszym wydaniu opiszemy świadectwa 
niektórych z nich. Byli prześladowani z powodu swojej wiary – przez rodzinę, sąsiadów lub władze, 
często doświadczali prześladowań z wielu stron. Ich świadectwa są przykładem tego, co muszą znosić 
prześladowani chrześcijanie – ale także tego, jak Chrystus pozostaje wierny, przynosząc pocieszenie 
i wzmacniając nadzieję. Przedstawione historie są również zaproszeniem do tego, byśmy odpowie-
dzieli na ich największą prośbę: »Prosimy, módlcie się za nas!«

© IMB

Nurul z rodziną
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Nad ranem 23 maja 2004 r. policja zjawiła 
się u drzwi Haile Naigzhi. Został areszto-
wany i przewieziony do Wongel Mermera –  
więzienia słynącego z fatalnych warunków. 
Jego przestępstwo: był duchownym kościoła 
nieuznawanego przez państwo. Po prawie 
dwóch dekadach pastor Naigzhi jest nadal 
w Wongel Mermera. Przypuszcza się, że jego 
stan zdrowia jest zły. Jego żona i troje dzie-
ci uciekli z Erytrei w 2013 r. po otrzymaniu 
wiarygodnych informacji, że i oni zostaną 
wkrótce aresztowani. »Bardzo tęsknię za 
moim mężem« – powiedziała żona Hailego. 
Jego dzieci dorastały bez ojca, najmłodszy 
syn (18 lat) nie pamięta chwil spędzonych 
razem, jako rodzina. 

Nasser Navard-Goltapeh został aresztowa-
ny 24 czerwca 2016 r. i po czterech miesią-
cach zwolniony za kaucją. W maju 2017 r. 
skazano go na 10 lat pozbawienia wolności 
za »działalność misyjną« i »działania prze-
ciwko bezpieczeństwu narodowemu«. Jest 
jednym z wielu chrześcijan nawróconych 
z islamu uwięzionych pod takimi zarzutami. 
»Czy spotkania kilkorga chrześcijan, którzy 
śpiewają pieśni i czytają razem Pismo Świę-
te w prywatnym domu, jest aktem przeciw-
ko bezpieczeństwu narodowemu?« zapytał 
Nasser Navard-Goltapeh w liście otwartym 
do rządu. Od 20 stycznia 2018 r. jest przetrzy-
mywany w więzieniu Evin, znanym z okrut-
nych warunków. Kilkakrotnie występował 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz jego 
wniosek zawsze był odrzucany. Odmówiono 
mu również pomocy medycznej. W sierp-
niu 2021 r., w dniu jego 60. urodzin, matka 
Nassera wygłosiła gorący apel o uwolnienie 
Nassera. Powiedziała, że jej syn »nie zrobił 
przecież nic złego, a jedynie został chrześci-
janinem«. 

Erytrea / Miejsce 6 

PASTOR  
HAILE NAIGZHI:  
OD 17 LAT W WIĘZIENIU

Iran / Miejsce 9 

NASSER 
NAVARD-GOLTAPEH: 
»ZAGROŻENIE DLA 
BEZPIECZEŃSTWA NARO-
DOWEGO« PRZEZ CZYTA-
NIE BIBLII?

52-letnia Choua* i jej 23-letni syn Neeb* wyznawali animizm. 1 
stycznia 2021 r. do ich wioski przybyli chrześcijanie, którzy tak jak 
oni należeli do ludu Hmong. Dzięki nim Choua i Neeb dowiedzieli 
się o Chrystusie i postanowili zostać chrześcijanami. Kiedy powie-
dzieli o tym rodzinie, mąż Choua pobił ją mocno i doniósł na żonę 
i syna do lokalnych władz. Przybyli policjanci i przywódca wioski 
zagrozili im, że zostaną wyrzuceni z wioski, jeśli nie porzucą »ob-
cej religii«. Nie powstrzymało ich to, aby potajemnie uczestniczyć 
w życiu kościoła w innej wsi. Zostali jednak zdemaskowani i wy-
pędzeni z wioski. W innej wiosce Choua i Neeb znaleźli wsparcie 
w lokalnym kościele, który udostępnił im również mały kawałek 
ziemi pod budowę domu.

* Imię zmieniono

Adolfina i jej mąż Imeldo pochodzą z małej wioski w południowo-za-
chodnim Meksyku. Gdy członkowie rdzennych plemion przechodzą na 
chrześcijaństwo i nie uczestniczą już w animistycznych zwyczajach, 
plemiona często postrzegają to jako zagrożenie dla swojej tradycji 
i kultury. Tak też było w przypadku Adolfiny i Imeldo. Kilka lat temu 
wrócili do rodzinnej wsi, po latach mieszkania w mieście, gdzie zo-
stali naśladowcami Jezusa Chrystusa. W swojej wiosce opowiadali 
o Chrystusie i w ten sposób powstał kościół domowy. Poza granicami 
wsi zbudowali mały kościół. Ale lokalna społeczność nie chciała za-
akceptować tego, że Imeldo głosi »obcą religię«. Domagali się, aby 
wyrzekł się Jezusa. Imeldo odmówił. Wkrótce potem mieszkańcy wsi 
uwięzili go, zburzyli kościół, a na jego miejscu założyli plantację. Po 
niedługim czasie uwolnili Imeldo, ale wyrzucili go z wioski, ponieważ 
wciąż trwał przy swojej wierze. »Nie jest to łatwe, ale Jezus daje nam 
siłę« – mówi Adolfina.

Wietnam / Miejsce 19 

CHOUA I NEEB:  
WYPĘDZENI Z WIOSKI

Meksyk / Miejsce 43 

ADOLFINA I IMELDO:  
»JEZUS DAJE NAM SIŁĘ«

PRZEŚLADOWA-
NI PRZEZ SPO-
ŁECZEŃSTWO  
PRZEŚLADOWANIA ZE STRO 
NY LOKALNEJ SPOŁECZNO-
ŚCI SĄ EFEKTEM WYZNA-
WANIA »OBCEJ RELIGII«.

PRZEŚLADO-
WANI PRZEZ 
WŁADZE 
W PAŃSTWACH TOTALI-
TARNYCH SŁUŻBY PRZE-
ŚLADUJĄ ICH ZA TO, ŻE 
UZNAJĄ JEZUSA CHRY-
STUSA ZA NAJWYŻSZĄ 
WŁADZĘ. 

Adolfina 
(Imeldo zmarł na Covid-19)
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ŚWIATOWY INDEKS PRZEŚLADOWAŃ 2022

Kraje największych prześladowań chrześcijan
W 50 krajach ujętych w ŚIP, 360 mln chrześcijan 
jest poddanych prześladowaniom z powodu wiary 
w Chrystusa. Około 312 mln chrześcijan z 737 mln 
chrześcijan zamieszkujących kraje ŚIP poddanych 
jest prześladowaniom na bardzo wysokim lub ekstre-
malnie wysokim poziomie.  

Zakres prześladowań wg punktów indeksowych:

       ekstremalny (81–100 punków) 11 krajów
     bardzo wysoki (61– 80 punktów ) 39 krajów*

Każdego roku Open Doors określa intensywność prze-
śladowań w pięciu obszarach życia. W związku z zare-
jestrowanymi aktami przemocy wobec chrześcijan, dla 
każdego kraju obliczany jest indeks, który umożliwia 
umiejscowienie kraju w rankingu. Więcej informacji na 
temat metodologii ŚIP na tylnej okładce lub na stronie: 
www.opendoors.pl/metodologia.

*  Ze względu na ograniczenia Światowego Indeksu Prześladowań, ranking za-
wiera listę 50. krajów. 26 państw o równie wysokim poziomie prześladowań (co 
najmniej 41 punktów), nie względniono w rankingu.

© Open Doors 2022 / Mapa: © maptorian.com
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METODOLOGIA ŚWIATOWEGO INDEKSU PRZEŚLADOWAŃ 2022

DODATKOWE
KRYTERIA
OCENY

1. ŻYCIE PRYWATNE
Każdy człowiek ma prawo do bezpiecznego życia prywatnego. W zakresie 
praw człowieka mowa tu o wolności słowa i sumienia. W zakresie wolności 
religijnej o »forum internum«. Czy chrześcijanie mogą w swoim własnym 
domu modlić się i studiować Pismo Święte? Czy muszą obawiać się niezapo-
wiedzianych wizyt kontrolnych i ich konsekwencji?

2 .  ŻYCIE RODZINNE
Każdy człowiek jest członkiem jakiejś rodziny. Obok indywidualnej sfery  
prywatnej właśnie ten obszar należy do najbardziej osobistych. Czy państwo 
lub krewni próbują uniemożliwić chrześcijanom praktykowanie ich wiary lub 
opowiadanie o niej innym osobom? Ta forma prześladowania jest szczególnie 
trudna dla chrześcijan nawróconych z islamu, ale również dla konwertytów 
z innych religii.

3 .   ŻYCIE SPOŁECZNE
Każdy człowiek żyje w otoczeniu pewnej grupy ludzi o określonych cechach.
W krajach, gdzie przynależność do plemienia lub grupy etnicznej ma duże
znaczenie, może ona oznaczać utrudnienia w życiu chrześcijan. Czy mogą bez
przeszkód wykonywać codzienne czynności i brać udział w życiu społecznym,
na przykład korzystać z publicznych studni? Czy lokalne władze albo wpływo-
weosoby, na przykład duchowi przywódcy, wykorzystują wiarę chrześcijan 
jako pretekst, by ich dyskryminować, zastraszać lub wręcz podburzać prze-
ciwko nim resztę społeczności?

4 .  ŻYCIE W PAŃSTWIE 
Każdy człowiek żyje w jakimś kraju. Pod tym kątem poddano ocenie rolę rządu
centralnego oraz władz lokalnych: czy kontrolują one życie swoich obywateli?
Czy chrześcijanie są wolni i mogą swobodnie uczestniczyć w społeczeństwie
obywatelskim i w życiu publicznym? Czy są traktowani jako obywatele drugiej
kategorii? Czy w ustawodawstwie lub wymiarze sprawiedliwości dochodzi do
ograniczenia wolności wyznania?

5 .  ŻYCIE W KOŚCIELE 
Każdy chrześcijanin jest członkiem kościoła lub wspólnoty. Czy chrześcijanie
mają zapewnioną wolność praktykowania swojej wiary we wspólnocie? Jeśli
występują jakieś ograniczenia, to jak bardzo są one dotkliwe? W debatach na
temat praw człowieka, gdy mowa jest o przestrzeganiu wolności wyznania,
czynnik wspólnoty ma szczególnie duże znaczenie.

Kolejnym, decydującym aspektem jest kwestia »PRZEMOCY FIZYCZNEJ«.
Problemy w tym zakresie dotyczą wszystkich pięciu wymienionych obszarów,
w których dochodzi do ataków na chrześcijan w związku z wyznawaną przez
nich wiarą. Uważnie przyglądając się temu aspektowi, tak samo jak innym
obszarom życia (najwyższa możliwa ocena odpowiada 1/6 maksymalnej
ilości punktów) można uniknąć sytuacji, w której pojedyncze, niekiedy spek-
takularne akty przemocy wykrzywiają ogólny obraz, przez co rzeczywisty
stopień prześladowań mógłby zostać przedstawiony nie do końca zgodnie
z prawdą.

PODSUMOWANIE :
Światowy Indeks Prześladowań Open Doors nie jest tylko statystyką, w której
prześladowani chrześcijanie są jedynie liczbami. Należy zdać sobie sprawę z cier-
pienia każdego z nich i udzielić im pociechy i wsparcia. ŚIP ma nas motywować 
w pierwszej kolejnoścido modlitwy za wszystkich prześladowanych chrześcijan, 
a następnie do niesienia im pomocy.

Presja wywierana na chrześcijan
jest badana w pięciu obszarach
życia. Suma punktów dla tych 
pięciu obszarów życia (każdy z nich
z maksymalną liczbą 16,7)
oraz wynik za przemoc (maksymal-
nie 6,7) daje całkowity wynik
danego kraju w Światowym
Indeksie Prześladowań.

LUDZKI LOS UKRYTY ZA LICZBAMI 

»Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni,
o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele«. 

HEBRAJCZYKÓW 13,3

www.opendoors.pl/sip

Cierpienia chrześcijan nie da się ująć w statystykach.
Za liczbami stoją miliony osób. Każda z nich ma swoją
historię. Mowa w nich o niewyobrażalnym cierpieniu, ale
także o ogromnej odwadze i sile wiary, a także wierności
Chrystusa. 

BLISKO PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN
Open Doors działa w 70 krajach, w których wolność wyznania
i sumienia jest ograniczona. Celem tych działań jest duchowe
i materialne wsparcie prześladowanych, dyskryminowanych i znaj-
dującychsię w trudnej sytuacji chrześcijan. Najczęściej udzielanie
takiej pomocy jest możliwe tylko w niejawny sposób. Dzięki
zespołom pracującym na miejscu jesteśmy w bliskim kontakcie
z prześladowanymi chrześcijanami i wspólnotami pozostającymi
w ukryciu. Możemy przez to lepiej zrozumieć tamtejsze warunki
i sytuację prześladowanych chrześcijan w ich społeczno-kulturo-
wymi religijnym środowisku, a także dostosować realizację
wszelkich projektów do ich potrzeb.

JAK POWSTAJE ŚWIATOWY INDEKS PRZEŚLA-
DOWAŃ  
ŚIP jest coraz rzetelniejszy dzięki metodologii, którą od lat na
bieżąco udoskonalamy. Należą do niej między innymi wywiady
kwestionariuszowe. Wypełniają je niezależni specjaliści należący
do trzech grup: badacze i specjaliści Open Doors (w ścisłym porozu-
mieniuz liderami lokalnych kościołów), eksperci zespołu ŚIP oraz
eksperci zewnętrzni. Ponadto uwzględniono publicznie dostępne
dane i sprawozdania dotyczące przedmiotowych krajów. Proces
tworzenia Indeksu jest dodatkowo sprawdzany przez naukowców.

CELE ŚIP
Celem publikacji ŚIP Open Doors jest udokumentowanie panujące-
gona całym świecie prześladowania chrześcijan w jego rozległej
dynamice oraz przerażającym wymiarze. Dzięki temu możemy:

1.  Zwrócić uwagę opinii publicznej na kraje, w których występuje 
prześladowanie.

2. Zmobilizować polityków i media do zaangażowania się   
 w działania na rzecz prześladowanych chrześcijan.
3.  Stworzyć podstawę do niesienia pomocy prześladowanym
 chrześcijanom.

ŚIP opisuje tragiczną sytuację wielu chrześcijan na tle podzie-
lonego świata, przy czym termin »prześladowania« jest próbą 
oddania bardzo złożonej rzeczywistości. Przy definiowaniu słowa 
»prześladowanie« Open Doors opiera się na wytycznych Dzieła 
Pomocy Uchodźcom ONZ. Więcej na ten temat można znaleźć 
w zakładce: www.opendoors.pl/przesladowanie.

Przemoc jest najbardziej widoczną i najczęściej zgłaszaną, ale
bynajmniej nie jedyną częścią prześladowania. W prawie żadnym
innym kraju nie jest to wyraźniejsze niż na Malediwach. Mimo że
nie odnotowuje się tutaj brutalnych ataków na chrześcijan, to kraj
ten zajmuje 16. miejsce w ŚIP. Chociaż w kraju żyje niewielu 
chrześcijan, to poddani są ogromnej presji społecznej tak, że 
niemal niemożliwe jest jawne praktykowanie przez nich wiary.
Z podobnymi wyzwaniami muszą mierzyć się chrześcijanie w wie-
lu innych krajach ŚIP. Duża liczba chrześcijan doświadcza ucisku 
już od dłuższego czasu i to we wszystkich dziedzinach życia. Pa-
trząc długoterminowo może mieć to dużo poważniejsze i bardziej 
wyniszczające skutki niż przemoc incydentalna.

IDENTYFIKACJA PRZYCZYN
Aby zrozumieć sytuację prześladowanych chrześcijan oraz jak
najskuteczniej im pomóc, intensywnie pracujemy nad identyfikowa-
niem czynników, które prowadzą do ich trudnej sytuacji. »Islamski 
ekstremizm« jest najistotniejszym z czynników, ale nie jedynym, 
należą do nich również: »reżim komunistyczny«, »religijnie
motywowany nacjonalizm« i »paranoja dyktatorska«.
W większości państw istnieje kilka przyczyn prześladowań, które
nierzadko zazębiają się i wzajemnie pogłębiają skutki swojego
działania.

Opis metodologii ŚIP można znaleźć na stronie internetowej:
www.opendoors.pl/sip.
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Już jako dziecko Kiro zetknął się z dyskrymina-
cją z powodów religijnych. Koledzy z klasy oraz 
nauczyciele dokuczali mu i bili go. Podczas gdy 
muzułmańscy uczniowie mieli przerwę, Kiro mu-
siał wraz z innymi chrześcijańskimi uczniami 
wykonywać prace porządkowe. Jego matka na-
uczyła go, że zaszczytem jest cierpieć z powodu 
wiary w Jezusa. Kiedy Kiro miał 20 lat, zamach 
bombowy wstrząsnął jego życiem: islamiści 
przeprowadzili atak na jego kościół, w wyniku 
którego około 400 osób zostało rannych, a 28 
straciło życie. Wśród ofiar śmiertelnych była 
matka Kiro, ciotka i jedna z jego sióstr. Druga 
siostra przeżyła, ale była ciężko ranna. Kiro 
wyszedł z zamachu bez obrażeń, ale przeżycia 

Egipt / Miejsce 20 

KIRO: ISLAMIŚCI GROZILI 
MU ŚMIERCIĄ

»Czuję się jak po katastrofalnej eksplozji« – powiedział Saad*, jeden z niewielu 
afgańskich chrześcijan po tym, jak talibowie odzyskali całkowitą kontrolę nad 
krajem. Niewielki, podziemny kościół już wcześniej był bezwzględnie prześla-
dowany, a przejęcie władzy przez talibów jeszcze bardziej zaogniło sytuację. 
Afganistan po raz pierwszy znalazł się na pierwszym miejscu w Światowym 
Indeksie Prześladowań (ŚIP).  

POWRÓT TALIBÓW  – 
DLACZEGO AFGANISTAN ZAJĄŁ 1. MIEJSCE 

Ten rozwój wypadków jest tym bardziej szo-
kujący, że sytuacja w Korei Północnej nie ule-
gła poprawie. Korea Północna od 2002 roku 
zajmowała pierwsze miejsce w rankingu ŚIP, 
a poziom prześladowań, jak wskazuje wynik, 
stale wzrastał w tym czasie (patrz grafika). 
Punktacja Afganistanu wzrosła jednak jesz-
cze bardziej – od 2014 roku o 20 punktów. 
Od 2015 r. wykazuje skrajnie wysoki poziom 
prześladowań (powyżej 81 punktów).

Wszyscy afgańscy chrześcijanie są konwer-
tytami z islamu. Nie mogą jawnie praktyko-
wać swojej religii. W oczach muzułmanów 
zmiana religii jest zdradą islamu, rodziny 
i kultury. Jeśli chrześcijanin zostanie zdema-
skowany, może zostać zamordowany przez 
własną rodzinę, klan lub jedną z radykalnych 
grup islamistycznych. Rząd stworzony przez 

talibów aktywnie prześladuje chrześcijan. 
Dwadzieścia lat od wypędzenia, 15 sierpnia 
2021 r. talibowie ponownie przejęli kontrolę 
nad państwem.  »Dwadzieścia lat czekali 
na ten moment« – wyjaśnia Jan Vermeer,  
dyrektor ds. Komunikacji Open Doors 
w Azji. »Teraz nadszedł czas, aby zawrócić 
z drogi postępu, który się dokonał i wytępić 
niepożądane elementy: każdego, kto współ-
pracował z Zachodem; każdego, kto sprze-
ciwia się prawu szariatu; każdego, kto nie 
jest muzułmaninem«. Od czasu dojścia do 
władzy talibowie przeszukują domy. »Krąży 
lista z naszymi nazwiskami« – mówi Saad. 
»Kilka osób zostało zabitych. Kilka zostało 
porwanych, inni zniknęli«. I prosi: »Jeśli nas 
kochacie, módlcie się za nas«.

*Imię zmieniono

Kiro szczegółowo opowiedział swoją historię w cyklu Open Doors »Oblicza prześladowań«. Chrześcijanie dotknięci 
prześladowaniami opowiadają o swoim życiu z Jezusem Chrystusem. Opowiadają o strachu, bólu i trudnościach, ale 
także o Bożej pomocy i pocieszeniu. 
 
»Oblicza prześladowań« - wszystkie dotychczas nagrane świadectwa można znaleźć w naszej bibliotece 
multimedialnej pod adresem:  www.opendoors.pl/obliczaprzesladowan

Już w ŚIP 2021 oba kraje otrzymały maksymalną liczbę punktów we 
wszystkich obszarach życia; jedynie punktacja za przemoc różniła się 
nieznacznie (czego nie można dostrzec w zaokrąglonych wynikach), 
plasując Koreę Północną przed Afganistanem. Życie chrześcijan 
w obu krajach jest zagrożone. W okresie sprawozdawczym ŚIP 2022 
wzrosła liczba aresztowanych chrześcijan w Korei Północnej, co było 
bezpośrednim powodem wzrostu liczby punktów w kategorii »przemoc 
fizyczna« w porównaniu z poprzednim rokiem, a tym samym wzro-
stu ogólnej liczby punktów. W Afganistanie skala przemocy wzrosła 
jeszcze bardziej. Po przejęciu władzy przez talibów wielu chrześcijan 
zostało zmuszonych do ukrycia się lub wręcz do opuszczenia kraju, 
kierując się do Pakistanu czy Iranu. Niestety kraje te nie gwarantują 
uchodźcom bezpieczeństwa. Wielu chrześcijan schwytano.

związane z atakiem, rozpaczliwe poszukiwania 
bliskich w kilku szpitalach i w końcu identyfika-
cja ciał członków rodziny były traumatyczne. »Po 
tym, jak pocieszałem moją siostrę w szpitalu, 
a także innych rannych, krzyczałem, płakałem 
i modliłem się« – mówi Kiro. Nie mógł jednak 
poddać się rozpaczy, musiał opiekować się 
ranną siostrą i towarzyszył jej w sumie w 33 
operacjach. Kiro przeżył też niebezpieczne spo-
tkanie z islamskimi ekstremistami. Mężczyźni 
otoczyli go i grozili mu – dali mu siedem dni 
na zmianę religii – w przeciwnym razie ścięliby 
mu głowę. Nie było wyjścia, Kiro został zmu-
szony do ucieczki z kraju. Pomimo wszystkich 
prześladowań, jakich doświadczył, Kiro trwa 
w wierze w Jezusa Chrystusa i przebaczył prze-
śladowcom, którzy sprowadzili na niego i jego 
rodzinę tyle cierpienia.

PRZEŚLADO-
WANIA ZE 
STRONY EKS-
TREMISTÓW
EKSTREMIŚCI UWAŻAJĄ 
CHRZEŚCIJAN ZA SZKODLI-
WY ELEMENT I PRZEŚLA-
DUJĄ ICH Z OGROMNĄ 
BRUTALNOŚCIĄ.

AFGANISTAN I KOREA PÓŁNOCNA: CO SIĘ ZMIENIŁO?

Więcej informacji na temat metodologii ŚIP możesz 
znaleźć na odwrocie załączonej mapy ŚIP.

Punktacja w ŚIP 
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»CZUJĘ SIĘ JAK PO 
KATASTROFALNEJ 
EKSPLOZJI«
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Polskie biuro, jako część międzynarodowej organizacji 
Open Doors, współprowadzone jest przez Open Doors 
Deutschland, www.opendoors.de

Open Doors Polska:
Skr. pocztowa 91· 02-783 Warszawa · T 22 2501670 
E info@opendoors.pl · I www.opendoors.pl

Rachunek bankowy:  
PKO Bank Polski
62 1020 1169 0000 8502 0250 0544  
Kod SWIFT: BPKOPLPW

Pod numerem 46/250/50616 w Urzędzie Skarbowym 
w Hofheim koło Taunus/ Niemcy Open Doors jest 
identyfikowane jako organizacja pożytku publicznego.

Open Doors Deutschland e.V. 
otrzymało świadectwo kontroli 
darowizn Aliansu Ewangelicznego, 
który potwierdza zgodność działań 
organizacji ze ścisłymi zasadami 
w zakresie wykorzystania funduszy.

Nota:
Darowizny celowe są zawsze wykorzystywane zgodnie 
ze wskazaniami darczyńcy. Jeśli na konkretny projekt 
wpłynie więcej darowizn, zebrane środki zostaną 
przekierowane na podobny projekt lub jeśli projekt 
ten nie jest już możliwy do zrealizowania z przyczyn 
obiektywnych (sytuacja polityczna, działania wojenne 
itd.) zostaną one wykorzystane w ramach podobnych 
działań zgodnie ze statutem.

Copyright: © 2021 Open Doors,  
Wykorzystanie mapy ŚIP wyłącznie za pisemną zgodą. 
© maptorian.com

Źródło: Open Doors

Umacnianie więzi w Ciele Chrystusa
Jako »rzecznik« prześladowanych chrześcijan, zwracamy uwagę na ich  
sytuację w tzw. »wolnym świecie«, pracujemy nad tym, aby powstał ruch 
modlitewny na rzecz prześladowanych. Zachęcamy do ich praktycznego 
wsparcia – tylko ten, kto zna trudną sytuację prześladowanych chrześci-
jan, może się z nimi identyfikować i konkretnie za nich modlić.

SŁUŻBA OPEN DOORS

Studnia wybudowana przez partnerów Open Doors w północnej Nigerii, 
w regionie, w którym panują prześladowania. Czerpanie wody było niegdyś 
uciążliwe i niebezpieczne dla kobiet i dzieci z tej wioski. 

DOŁĄCZ DO NAS:

Zaproś prelegenta
Z przyjemnością odwiedzimy kościół 
i przedstawimy sytuację prześlado-
wanych chrześcijan, abyście mogli się 
modlić w konkretnych intencjach.
www.opendoors.pl/spotkania Open Doors jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją pomocową, 

która od ponad 65 lat działa na rzecz prześladowanych chrześcijan. Około 1000 
pracowników oraz wolontariuszy i lokalnych partnerów wspiera prześlado-
wanych chrześcijan w ponad 70 krajach. Razem z naszymi darczyńcami, dzięki 
modlitwie wierzących w krajach, w których panuje wolność religijna, chcemy 
wzmacniać Kościół Jezusa, który doświadcza prześladowań. Pragniemy, aby 
prześladowany Kościół był silny i realizował polecenie Jezusa Chrystusa: »Idź-
cie i czyńcie uczniami wszystkie narody«. Projekty pomocowe Open Doors są 
realizowane wyłącznie dzięki darowiznom.

Wyraź swoją miłość i zainteresowanie  
Nie jesteśmy bezradni! Możesz napisać do 
prześladowanych chrześcijan. W ten sposób 
dowiedzą się, że się o nich troszczysz. 

Na całym świecie ponad 360 milionów 
chrześcijan doświadcza prześlado-
wań i dyskryminacji. W obliczu tych 
trudności Open Doors wspiera prze-
śladowanych chrześcijan w ponad 
70 krajach, m.in. poprzez dystrybucję 
Pisma Świętego i literatury chrześci-
jańskiej oraz organizując projekty sa-
mopomocowe (patrz następna strona).

Kolejnym obszarem działania są szkolenia. 
Należą do nich m.in. seminaria dla przywód-
ców i liderów kościelnych takich jak Sop*. 
Jako chrześcijanin nawrócony z buddyzmu 
i lider kościoła domowego z północnego La-
osu Sop doświadcza prześladowań ze strony 
sąsiadów i lokalnych władz: »Czasami czu-
ję się tak, jakby cały świat był przeciwko 
mnie«. Pod koniec 2020 roku udało mu się 
wziąć udział w szkoleniu na temat radzenia 
sobie z prześladowaniami. Dowiedział się 
tam, co Biblia mówi na temat prześladowań, 
jakie prawa przysługują mu jako chrześci-
janinowi w Laosie i jak może wspierać in-
nych chrześcijan, którzy tak jak on spotykają 
się z presją i wrogością. Aby przekazać to, 
czego się nauczył, połączył siły z innymi li-
derami kościołów domowych: »W naszym 
regionie jest coraz więcej przypadków prze-
śladowań. Dlatego musimy coś zrobić, aby 
tchnąć zachętę w kościoły domowe«.

STAŃMY RAZEM U BOKU PRZEŚLADOWANYCH 

Osobiste wsparcie i modlitwa
Najgorszą rzeczą dla wielu prześladowanych 
chrześcijan jest poczucie bycia zapomnianym. 
Dlatego wizyty, rozmowy i niesienia pociesze-
nia są ważną częścią służby Open Doors. Wielu 
prześladowanych chrześcijan przeżywa głębo-
ką traumę, ponieważ doświadczyli ogromne-
go cierpienia lub byli świadkami okrucieństw. 
Świadomość tego, że nie są zapomniani i że 
inni chrześcijanie modlą się za nich, ma dla nich 
ogromne znaczenie. Modlitwa jest zazwyczaj 
pierwszą rzeczą, o którą proszą prześladowa-
ni chrześcijanie. Czy ty również chcesz stanąć 
u boku prześladowanych chrześcijan i pomagać 
im modląc się za nich regularnie? Open Doors 
wydaje darmowy miesięcznik z kalendarzem 
modlitewnym zawierającym prośby 
o modlitwę na każdy dzień. Można go 
zamówić na stronie www.opendoors.
pl/magazyn lub dzwoniąc pod numer 
22 250 16 70.

Służba Open Doors jest finansowana w całości 
z darowizn i nie byłaby możliwa bez pomocy 
wielu darczyńców. W załączonej ulotce znajdu-
je się druk przelewu, za pomocą którego można 
przekazać darowiznę na pomoc dla prześlado-
wanych chrześcijan. Bardzo dziękujemy za Wa-
sze zaangażowanie.

*Imię zmieniono

Pomoc skoncentrowana na potrzebach
Ściśle współpracujemy z lokalnymi wspólnotami, aby dostosowywać pro-
jekty do ich aktualnych potrzeb.

Dystrybucja Pisma Świętego i materiałów szkoleniowych
Drukujemy i rozprowadzamy Biblie, książki chrześcijańskie i materiały 
szkoleniowe.

Szkolenia oparte na Piśmie Świętym  
Prowadzimy szkolenia teologiczne, seminaria na temat postępowania  
w obliczu prześladowań oraz szkolenia na temat pomocy osobom w traumie.

Osobiste wsparcie i zachęta
Jesteśmy aktywni lokalnie i współpracujemy z miejscowymi kościołami, 
aby odwiedzać prześladowanych chrześcijan i dzielić z nimi ich brzemię.

Projekty samopomocowe
Dostarczamy w rejonach ogarniętych kryzysami artykuły pierwszej 
potrzeby, realizujemy projekty samopomocowe i pomagamy w założeniu 
działalności gospodarczej, zapewniającej samowystarczalność.

1.047.835   
 

Egzemplarzy Biblii, Biblii dla 
dzieci, materiałów do nauki 
i szkoleń oraz innych mediów 
chrześcijańskich zostało 
rozdanych przez Open Doors 
chrześcijanom dotkniętym 
prześladowaniami w 2020 
roku dzięki Waszemu 
wsparciu.

3.337.376   
 

Osób mogło uczestniczyć   
w szkoleniach biblijnych pro-
wadzonych przez Open Doors 
w różnych obszarach w 2020 
roku (z powodu pandemii 
głównie online, częściowo 
także przez radio).

979.459   
 

Osób skorzystało w 2020 r.   
z praktycznych projektów pomo- 
cowych, które oprócz pomocy  
charytatywnej obejmują szko- 
lenia zawodowe i wsparcie   
w uzyskiwaniu własnych 
dochodów.

*Dane za rok 2021 będą dostępne od lipca 
2022 na stronie: www.opendoors.pl/raport 
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Wesprzyj praktycznie
Zachęcamy, jeśli tylko możesz, do wsparcia 
finansowego.  
www.opendoors.pl/wesprzyj
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Nie poddawajmy się 
znużeniu, obojętności ani 
zniechęceniu, dopóki tak 
wielu ludzi w cierpiącym 
świecie polega na naszym 
wsparciu.
Brat Andrew, 
Założyciel Open Doors



W obliczu cierpień wielu chrześci-
jan potrzebuje pocieszenia. Chcemy 
stanąć u ich boku i wspierać ich, 
aby trwali w wierze w Jezusa i od-
ważnie świadczyli o Nim, nawet gdy 
przechodzą przez prześladowania. 
Ważną częścią tej pomocy są semi-
naria wzmacniające prześladowany 
Kościół, które możemy organizować 
dzięki twojej modlitwie i wsparciu 
finansowemu. 

»Silni w czasie burzy« to seminaria na te-
mat radzenia sobie z prześladowaniami. 
Open Doors prowadzi je w wielu krajach, 
aby dopomóc chrześcijanom w budowaniu  
ich nowej tożsamości oraz przedstawić im 
biblijną perspektywę na prześladowania. 

W trakcie seminarium można usłyszeć hi-
storie życia, świadectwa Bożego działania 
i przemyślenia na temat prześladowań 
osób, które przez nie przeszły. »Usłysza-
łam wiele świadectw, z którymi mogłam 
się utożsamić. Pociesza mnie myśl, że nie 
jestem sama w tych zmaganiach« – powie-
działa Melinda*, filipińska chrześcijanka 
nawrócona z islamu, która uczestniczyła 
w jednym z takich seminariów. »Trudno 
jest mi przebaczyć« – powiedziała Nura*, 
inna uczestniczka. »Zwłaszcza kiedy cierpi-
my, a wiemy, że to my mamy rację. Jestem 
Bogu wdzięczna, że poprzez to seminarium 
otworzył moje serce na przebaczenie tym, 
którzy mnie zranili«. /

*Imię zmieniono

PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCEGO TYTUŁU 
PRZELEWU: »PROJEKT 01/2022« 
DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE!

Czas modlitwy podczas seminarium na temat 
radzenia sobie z prześladowaniami w połu-

dniowej części Filipin

PROJEKT

»POCIESZA MNIE MYŚL, ŻE NIE JESTEM SAMA«

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

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


