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Spotkanie podziemnej społeczności w Bhutanie

wiarę. Dzięki niej zyskują odwagę do 
tego, aby pomimo barier przekazywać 
Ewangelię i wyznawać Chrystusa 
nawet w obliczu prześladowań. Dzię-
ki wsparciu chrześcijan w Polsce 
i na świecie mogliśmy pomóc wielu 
prześladowanym braciom i siostrom 
w wierze. Skala pomocy udzielonej 
dzięki wam została przedstawiona na 
kolejnych stronach w sprawozdaniu 
za rok 2019. Nawet jeśli nie możemy 
opowiedzieć każdej osobistej historii, 
która kryje się za liczbami w spra-
wozdaniu, mogę sobie wyobrazić, jak 
nasze prześladowane siostry i bracia 
będą kiedyś z wdzięcznością świad-
czyć Chrystusowi o tym, jak byli w 
stanie wytrwać w wierze właśnie 
dzięki waszym modlitwom i wsparciu 
w najtrudniejszych chwilach życia. 
Bez łaski Bożej nic nie możemy osią-
gnąć, ale jeśli zaufamy Chrystusowi, 
doświadczymy Jego prowadzenia na-
wet w najtrudniejszych sytuacjach.  

Dziękujemy bardzo za Waszą miłość 
i wsparcie, które wyrażone jest w tym 
sprawozdaniu rocznym za rok 2019. 
Ufamy Panu Jezusowi również w tym 
pełnym wyzwań 2020 roku.

JESTEŚCIE DLA NAS 
WIELKĄ ZACHĘTĄ!

Drodzy Przyjaciele,
w Przypowieściach Salomona 31,8-9 
czytamy: »Otwórz swoje usta w obro-
nie niemego i w sprawie wszystkich 
opuszczonych! Otwórz swoje usta, 
sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym 
wymierzaj sprawiedliwość!«
To wezwanie jest fundamentem pro-
wadzonej przez nas pracy. Tak dłu-
go, jak będziemy mogli opowiadać 
o sytuacji naszych prześladowanych 
sióstr i braci, zachęcać do modlitwy 
i wdrażać konkretne formy wspar-
cia, prześladowani chrześcijanie 
będą doświadczali posilenia, ale 
przede wszystkim będą wiedzieć, że 
o nich pamiętamy. Ten cel wymusza 
bycie z nimi w bliskiej relacji, której 
pielęgnowanie stawia przed nami 
coraz więcej wyzwań ze względu 
na ciągle nasilające się prześlado-
wania. Jednak Pan Jezus zawsze 
był wierny i otwierał nam drzwi do 
podziemnych kościołów, które Pan 
Bóg umieścił w krajach walczących 
z chrześcijaństwem. My stajemy się 
posłańcami nadziei dla prześlado-
wanych chrześcijan. Zapewniamy 
ich o tym, że chrześcijanie na całym 
świecie znają ich sytuację, modlą się 
za nich i umożliwiają nam niesienie 
im pomocy. Ta świadomość jest dla 
nich wielką zachętą, która buduje ich 

Leszek Osieczko, kierownik 
Open Doors Polska

WSTĘP



Chcemy wzmacniać prześladowany Kościół Je-
zusa w życiu wiarą i wspierać go w wypełnia-
niu posłania Jezusa: »Idźcie i czyńcie uczniami 
wszystkie narody«.
Jako Ciało Chrystusa wszyscy jesteśmy ze sobą 
powiązani. Zadaniem nas chrześcijan, którzy 
cieszą się wolnością, jest pomoc prześladowa-
nym braciom i siostrom. Dlatego jesteśmy służbą 
międzywyznaniową pracującą od ponad 65 lat na 
rzecz prześladowanych chrześcijan.

Pytamy o potrzeby
Ściśle współpracujemy z lokalnymi społecznościa-
mi, aby dostosowywać realizowane projekty do ich 
aktualnych potrzeb.

Zachęcamy
Działamy już w około 60 krajach, w których chrze-
ścijanie są prześladowani. Współpracujemy i pozo-
stajemy w stałym kontakcie z lokalnymi kościołami; 
pomagamy nieść ich ciężary. 

»  Jesteśmy częścią Ciała Chrystusa. Jesteśmy dla innych.
» Naszą motywacją jest służenie Prześladowanemu Kościołowi.
» Żyjemy Słowem Bożym.
» Jesteśmy ludźmi modlitwy.
» Nasze życie i praca wypływają z wiary.
» Jesteśmy oddani i poświęceni Jezusowi, Jego powołaniu i misji.
» Naszym jedynym celem jest oddawanie czci i chwały Bogu.

Szkolimy
Prowadzimy szkolenia teologiczne, seminaria na 
temat radzenia sobie z prześladowaniami oraz szko-
lenia z zakresu wsparcia w traumie.

Dostarczamy Biblię i literaturę chrześcijańską
Drukujemy i rozprowadzamy Biblię oraz książki 
chrześcijańskie.

Oferujemy projekty socjoekonomiczne
W regionach objętych działaniami wojennymi i kata-
klizmami dostarczamy pomoc humanitarną. Poma-
gamy prześladowanym chrześcijanom w zdobyciu 
niezależności finansowej.

Jesteśmy głosem prześladowanych chrześcijan
W wolnym świecie informujemy o sytuacji prześla-
dowanych chrześcijan, zachęcając do modlitwy 
i wsparcia. Marzymy, aby w naszym kraju powstał 
ruch modlitewny, który będzie obejmował wszyst-
kich naśladowców Chrystusa.

Pomoc humanitarna: 
dostawa żywności 
w Burkina Faso

Nasza MISJA 

 Nasze 
 WARTOŚCI

Milad, Steven i Attir z Iraku, 
dzięki mikrokredytowi, mo-
gli rozpocząć nową działal-

ność na swojej farmie  
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Kilka lat temu w dzielnicy, gdzie mieszkała Debo-
ra*, wybuchł pożar. Jedynym przedmiotem, który 
uratowała z płonącego domu była jej najcenniej-
sza własność – Biblia. »Zakochałam się w niej«, 
mówi Debora o książce, która całkowicie zmieniła 
jej życie. Debora jest obywatelką Filipin i chrze-
ścijanką nawróconą z islamu. Tak jak dla Debory, 
również dla wielu prześladowanych chrześcijan, 
Pismo Święte jest nieocenione: ukierunkowuje ich, 
wzmacnia wiarę, pomnaża ich duchowe siły i od-
nawia nadzieję. Jednak w wielu miejscach na 
świecie Pismo Święte jest niepożądaną, a nawet 
zabronioną księgą. Zaopatrywanie uciskanych 
chrześcijan w Biblie i inne książki chrześcijańskie 
to zatem ważna, ale często ryzykowna praca. 

Dystrybucja Słowa Bożego
Od początku służby pracownicy i partnerzy Open Doors  
są zaangażowani w dostarczanie Pisma Świętego 
prześladowanym chrześcijanom. Dziś Biblia jest nadal 
zakazana w niektórych krajach, np. w Korei Północnej, 
w której za posiadanie Pisma Świętego grodzi kara 
śmierci lub dożywocie w obozie pracy. Tak więc do-
starczenie Biblii chrześcijanom pozostającym w ukry-
ciu jest bardzo niebezpieczne. Niemniej jednak, dzięki 
Bożej pomocy, w roku 2019 tysiące Biblii i innych 
materiałów chrześcijańskich zostało przemyconych 
przez sieci partnerskich wspólnot w Chinach do Korei 
Północnej. Ogromnie dziękujemy za Wasze modlitwy 
o ochronę odważnych »przemytników«!

Bezpośrednie zakazy, jak w Korei 
Północnej, są dziś raczej wyjątkiem. 
Jednak nawet w krajach, gdzie nie 
ma wyraźnego zakazu posiadania 
Pisma Świętego, może to być bardzo 
niebezpieczne. Czasami zależy to od 
tego, kto i dlaczego wszedł w posia-
danie Biblii. Na przykład w Iranie nie 
ma problemu, aby członkowie histo-
rycznych kościołów chrześcijańskich, 
na przykład Ormianie, posiadali Pismo 
Święte w swoim języku na prywatny 
użytek, ale jeśli chrześcijanin nawró-
cony z islamu zostanie zatrzymany 
z Biblią w języku narodowym Farsi, 
grozi mu więzienie i tortury. 

Oprócz Pisma Świętego Open Doors 
rozprowadza m.in. Biblie dla dzieci, 
książki i filmy chrześcijańskie, mate-
riały do studiowania Pisma Świętego, 
ale także materiały katechetyczne. 
Jednym z docelowych obszarów 
tej służby jest Azja Środkowa. Tylko 
w tym regionie w 2019 roku rozpro-
wadzono ponad 750 000 egzempla-
rzy materiałów chrześcijańskich. 
W 2019 r. na całym świecie wydano 
prawie 1,9 mln egzemplarzy różnych 
materiałów (patrz wykres).  

Zakres służby: DYSTRYBUCJA BIBLII 
I LITERATURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 Debora
Zdjęcie symboliczne

Czytający mężczyzna w Pjongjang
Korea Północna
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Bliski Wschód/
Afryka Północna

Ameryka Łacińska
Afryka

Azja

1 873 503 egzemplarzy Biblii, Biblii dla dzieci, materiałów 
do nauki i szkoleń oraz innych mediów chrześcijańskich 
zostały rozdane przez Open Doors w 2019 roku chrze-
ścijanom w krajach prześladowań, a wszystko to dzięki 
Waszemu wsparciu.

BIBLIA I LITERATURA

Malija, mała dziewczynka z kraju 
w Azji Środkowej, dopiero niedawno 
uwierzyła w Chrystusa. Powiedziała 
nam: »Od waszej ostatniej wizyty czy-
tam Biblię dla dzieci z obrazkami, któ-
rą mi daliście. Teraz kocham Pana Je-
zusa i mój strach zniknął. Teraz wiem, 
że Pan Jezus jest zawsze ze mną i już 
się nie boję!«

Nowe technologie i metody
Fakt, że Biblia może być przechowy-
wana na elektronicznych nośnikach 
danych, takich jak karty pamięci lub 
pamięci USB, ułatwia jej dostarczanie. 
W ten sposób można przekazywać 
również Biblie audio i inne materiały 
dla chrześcijan, którzy nie potrafią 
czytać. Bardzo dziękujemy za Wasze  
modlitwy i wsparcie finansowe, które 
umożliwiają prześladowanym chrze-
ścijanom dostęp do Słowa Bożego 
i tym samym wzmocnienie ich w wie-
rze! 
Jeden z przywódców Kościoła z Bli-
skiego Wschodu powiedział: »Chcieli-
byśmy podziękować wszystkim, którzy 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
Pisma Świętego, książek i Ewangelii. 
Byliśmy w trudnej sytuacji, ponieważ 
niektórzy bracia i siostry nie potrafią 
ani czytać, ani pisać, zwłaszcza osoby 
starsze. Byliśmy zachwyceni, gdy po-
jawiły się karty pamięci i audiobooki. 
Chwała niech będzie Bogu». /

*Imię zmienione

Dystrybucja 
odtwarzaczy 
Biblii audio 
w Sudanie

Dziewczyna 
z odtwarzaczem  
Biblii audio

Nagrywanie dźwięku 
w Azji Środkowej
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Zakres służby:  
SEMINARIA    
I SZKOLENIA

Gdy chrześcijanie są atakowani z powodu swojej 
wiary, jedna rzecz jest szczególnie ważna: ich 
wiara musi mieć mocne podstawy. Dobra znajo-
mość Pisma Świętego jest bardzo ważna, aby moż-
na było wiernie naśladować Pana Jezusa nawet 
w czasach niedoli i pokuszeń oraz aby czerpać 
zachętę, siłę i nadzieję z Jego słowa. Dzięki Wa-
szemu wsparciu ponad 3,8 mln chrześcijan mogło 
uczestniczyć w szkoleniach i seminariach zor-
ganizowanych lub wspieranych przez Open Do-
ors w ubiegłym roku (patrz wykres).

Pomoc osobom po traumie 
Cierpienia, których doświadczają 
chrześcijanie w wyniku prześlado-
wań, mają ogromny wpływ na ich 
psychikę. Jednym z przykładów na 
to, jak Open Doors pomaga chrze-
ścijanom z traumą, jest seminarium 
dla ocalałych z zamachu bombowe-
go na katedrę w Jolo w południo-
wych Filipinach. W ataku w styczniu 
2019 r. zginęło 20 osób, a kolejnych 
100 zostało rannych. Ci, którzy prze-
żyli, nadal znajdują się w centrum 
działań islamskich ekstremistów.  
Podczas trzydniowego semina-
rium, które było prowadzone przez 
lokal nych partnerów Open Doors, 
uczestnicy mieli możliwość opowie-
dzieć o swoich doświadczeniach 
w bezpiecznej atmosferze, wyrazić 
swoje emocje w kreatywny sposób 
i tym samym zaakceptować stratę, 
której doświadczyli. Ponadto, ich 
wiara została wzmocniona dzięki 
odniesieniu się do Bożych obietnic 
z Biblii. Uczestnicy zostali zachęceni 
do napisania listu do Pana Boga, 
aby w ten sposób złożyć przed Nim 
wszystkie swoje zranienia i ciężary  
i symbolicznie przybić je do krzyża.  
Laura*, jedna z uczestniczek, 

SZKOLENIA I SEMINARIA 

45%
w % według 

regionów 43%

1%

12% Azja

Ameryka 
Łacińska

Afryka

Bliski Wschód/
Afryka Północna 

W 2019 roku 3 840 306 osób uczestniczyło w róż-
nych seminariach i szkoleniach Open Doors (czę-
ściowo również prowadzonych online czy przez 
radio). 

Juliana, uczestniczka 
szkolenia dla młodych 
chrześcijan w Malezji



 powiedziała na zakończenie:  »Jestem wdzięczna, 
że dano nam możliwość złożenia naszych ciężarów. 
Teraz czuję wielką ulgę«.

Edukacja z zakresu podstaw wiary
Podobnie jak w wielu krajach Światowego In-
deksu Prześladowań, chrześcijanie w Wietnamie 
stanowią mniejszość. Szczególnie na północy 
kraju, w odległych górskich rejonach, jest nie-
wielu chrześcijan. Wielu z nich znalazło drogę do 
Jezusa poprzez chrześcijańskie audycje radiowe, 
a małe kościoły, które tam powstają są często 
zdane same na siebie. Aby pomóc im się rozwijać 
i stawiać czoła codziennym wyzwaniom, w 2013 r. 
została założona Szkoła Biblijna Hanoi, którą 
od samego początku wspiera Open Doors. Przy 
wsparciu braci i sióstr z całego świata, chrześci-
janie z północnego Wietnamu mogą uczestniczyć 
w kursach teologicznych z podstaw wiary chrze-
ścijańskiej. Uczą się tam świadczyć o Chrystusie, 
opierając się na mocnym fundamencie Pisma 
Świętego i reagować na prześladowania zgodnie 
z nauką Pana Jezusa, gdyż chrześcijanie na ob-
szarach wiejskich są często narażeni na nękanie, 
a czasem nawet fizyczne ataki ze strony lokalnych 
władz i swoich sąsiadów. Zdobyta wiedza znajdu-
je swoje praktyczne zastosowanie. »Wierzę, że 
Szkoła Biblijna jest bardzo dobrym miejscem do 
szkolenia liderów Kościoła w Wietnamie«, mówi 
Thanh*, który koordynuje tę służbę.

Perspektywy dla młodych chrześcijanek
Chrześcijańskie dziewczęta w Egipcie są szcze-
gólnie narażone na ataki, które mogą przybierać 
różne formy. Młode kobiety z obszarów wiejskich, 
które pracują w miastach, aby utrzymać swoje 
rodziny, są często narażone na dyskryminację, 
wykorzystywanie i molestowanie seksualne. Ich 
życie jest zdominowane przez strach, upokorzenie 
i wstyd, przez co wiele z nich w tych okoliczno-
ściach ma myśli samobójcze. Lokalni partnerzy 
Open Doors, tacy jak Mira*, opiekują się chrześci-
jańskimi dziewczętami, które znajdują się w takiej 
sytuacji. Odwiedzają je, rozmawiają i zapraszają 
do wspólnego spędzania czasu. W rozmowach 
dziewczyny doświadczają akceptacji, są doceniane 
oraz mogą na jakiś czas uciec od swojej uciążli-
wej codzienności. Ponadto pracownicy tej służby 
zapewniają im opiekę duszpasterską i wsparcie  
w umacnianiu ich relacji z Jezusem Chrystusem. 
W niektórych przypadkach możliwe jest znalezie-
nie innej pracy młodym chrześcijankom, które są 
pod presją w swojej obecnej pracy – tak jak to 
miało miejsce w przypadku 17-letniej Layli*. Wciąż 
zmaga się z tym, że inni uważają ją za gorszą, ale 
czas z innymi chrześcijanami jest dla niej promy-
kiem nadziei. »Uwielbiam przychodzić na spotkania 
grupy«, mówi. »Tam czuję się kochana i bezpieczna. 
Dużo się nauczyłam od naszych liderek«.

Poprzez udzielone wsparcie odegraliście znaczą-
cą rolę w życiu tych chrześcijan, którzy w ucisku 
znaleźli mocne oparcie w Panu Jezusie poprzez 
seminaria i szkolenia – ogromnie Wam dziękujemy! /

*Imię zmienione

Podczas seminarium dla dziewcząt i młodych 
kobiet w Egipcie

Seminaria z radzenia 
sobie po traumie 
w Jolo

Dwóch członków kościoła domowego 
w północnym Laosie

Juliana, uczestniczka 
szkolenia dla młodych 
chrześcijan w Malezji
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Kiedy brat Andrew, założyciel Open Doors, po raz 
pierwszy wyjechał za Żelazną Kurtynę w latach 
50-tych, zaobserwował jak ogromną zachętą 
była dla prześladowanych chrześcijan sama 
jego obecność. Pewien polski duchowny powie-
dział mu podczas pierwszej podróży w 1955 roku: 
»Andrew, twoja obecność tutaj oznacza dla nas 
więcej niż dziesięć najlepszych kazań«. Od tego 
czasu osobiste spotkania z prześladowanymi 
chrześcijanami mają wysoki priorytet w służbie 
Open Doors.

Zakres służby:  
POMOC I ZACHĘTA

Pocieszenie w smutku i żałobie 
Jednym z przykładów takiej służby 
jest pomoc udzielona ofiarom ataków 
w Sri Lance w Niedzielę Wielkanocną 
2019 roku. Kiedy Sunil, partner Open 
Doors, dowiedział się o atakach, 
jeszcze tego samego dnia wyruszył  
do kościoła w Batticaloa, aby wspie-
rać chrześcijan i dowiedzieć się jakiej 
pomocy potrzebują. Po godzinach 
jazdy i kilku kontrolach dotarł do 
celu podróży. W następnych dniach 
spotkał się z przywódcami kościel-
nymi i żoną głównego pastora (który 
w tym czasie przebywała za granicą) 
i uczestniczył w pogrzebach. Pomoc 
medyczna rannym została zapewnio-
na przez rząd, ale Sunil wiedział,  
że kościół potrzebuje długofalowego 
wsparcia. »Wiemy z poprzednich 
kryzysów, że w pierwszych dniach 
i tygodniach ofiary otrzymują wszel-
ką potrzebną im uwagę i wsparcie, 
ale po miesiącu wizyt jest coraz 
mniej, aż zostają zdani tylko na sie-
bie«, mówi Sunil. »Kiedy odwiedzi-
łem żonę pastora, powiedziałem jej, 

Partnerzy Open Doors modlą się z rodziną 
Piotra, który zginął w ataku na kościół Syjon 
w Batticaloa

Sunil (po prawej) uściskuje 
62-letniego Raju, który 

stracił syna Ramzesa i córkę 
Suji w atakach w Wielka-

nocną Niedzielę 2019 r.

Vanathy odbiera podarunek. Kobieta w ataku 
straciła siostrę, szwagra i bratanka 



Sohan

że wrócę. Dotrzymałem tej obietnicy. W imieniu 
Open Doors i darczyńców, odwiedziłem Battica-
loa jeszcze wielokrotnie, by wspierać naszych 
braci i siostry«. Wizyty u ocalałych i rodzin ofiar 
stanowią duże wyzwanie. »Wszyscy płakali, łącz-
nie z naszą grupą«, tak Sunil wspomina wizytę 
u rodziny 7-letniego Petera, który zginął w ataku 
na kościół. »Nie dawaliśmy im żadnych rad. Trzy-
maliśmy ich za ręce, przytulaliśmy i modliliśmy się 
tymi kilkoma słowami, które mogliśmy znaleźć«.  
 
Kiedy Sunil i jego zespół odwiedził ich kilka mie-
sięcy później i przyniósł paczki od chrześcijan 
z różnych krajów, lider, którego 12-letni syn zginął 
w ataku, powiedział: »Wiesz, Sunil, wciąż opo-
wiadam o tym, jak przyszliście do nas w czasie 
żałoby. Przybyliście tu tylko po to, by spędzić 
z nami czas. Pocieszaliście nas. Jestem duchow-
nym i nie mogę się załamać. Muszę być silny dla 
innych. Jednak wy daliście nam możliwość opo-
wiedzenia naszej historii i pocieszaliście nas«.

Pomoc prawna
Pracownicy i partnerzy Open Doors wspierają 
i udzielają pomocy prawnej chrześcijanom, któ-
rzy zostali niesprawiedliwie potraktowani przez 
władze z powodu swojej wiary. Tego właśnie 
doświadczył Sohan* z Indii. Sohan uwielbia opo-
wiadać innym ludziom o tym, jak Pan Jezus Chry-
stus zmienił jego życie. Ekstremistyczni hinduiści 
z jego otoczenia obawiają się, że poprzez wpływ 

 Sohana inni hinduiści zwrócą się w kierunku Jezu-
sa. Pewnego dnia Sohan i jego duszpasterz zostali 
otoczeni przez hinduskich ekstremistów w ich wio-
sce. »To był jeden z najstraszniejszych momentów 
w moim życiu«, mówi Sohan. 30-40 osób otoczyło 
ich, wykrzykując obelgi, zmusili ich do leżenia 
na ziemi, bili i kopali. »Wzywali nas do chwalenia 
hinduskich bóstw. Odmówiliśmy. Potem kopali 
nas jeszcze mocniej«. Sohan i duchowny znosili to 
przez prawie godzinę – wtedy przyjechała policja 
wezwana przez mieszkańców wioski. Policja nie 
aresztowała sprawców przemocy, ale areszto-
wała dwóch chrześcijan po tym, jak napastnicy 
oskarżyli ich o nawracanie ludzi na chrześcijań-
stwo.

Bardzo dziękujemy za to, że dzięki Waszym mo-
dlitwom i darowiznom umożliwiliście działania 
pracownikom i partnerom Open Doors! Lokalni 
partnerzy Open Doors wraz z radcą prawnym byli 
w stanie pomóc Sohanowi podczas rozprawy są-
dowej i uzyskali dla niego zwolnienie za kaucją. 
»Dziękuję za Waszą pomoc. Wzmocniliście prze-
śladowanych i pokazaliście im, że stoicie u ich 
boku«, powiedział Sohan. /

*Imię zmienione

»Dziękujemy, że 
zachęcaliście nas, 
aby nie rezygnować 
z czytania Biblii 
i modlitwy!«
Premini ze Sri Lanki
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Chrześcijanie, którzy są mniejszo-
ścią w środowisku wrogo do nich 
nastawionym, często zmagają się 
z trudnościami ekonomicznymi. Są 
dyskryminowani przez pracodaw-
ców lub pomijani podczas rozdzie-
lania pomocy socjalnej. Ci, którzy 
uciekają przed przemocą, w jednej 
chwili tracą całe swoje mienie. Kie-
dy ojcowie rodzin idą do więzienia 
lub zostają zabici, ich żony stają 
się jedynymi żywicielami rodziny. 
W 2019 roku dzięki projektom socjo-
ekonomicznym Open Doors dotarło 
do 718 770 osób w sytuacjach kryzy-
sowych (patrz wykres).

Zapewnienie środków do życia
Ze względu na wiarę w Jezusa Saba* z Indii i jej trójka 
dzieci codziennie są dyskryminowani przez miesz-
kańców wioski, w której mieszkają. Wdowa miała 
trudności z utrzymaniem rodziny. Połączyła siły 
z innymi chrześcijańskimi kobietami, które zostały 
porzucone przez swoich mężów. Przy drodze założyły 
mały bar z przekąskami, w którym przygotowywały 
i sprzedawały jedzenie. Ze względu na ich ubóstwo 
było to jednak tymczasowe działanie i z trudem za-
pewniały sobie środki do przetrwania. Dzięki wspar-
ciu finansowemu i praktycznym poradom, a także 
zapewnieniu sprzętu kuchennego, który wcześniej 
wypożyczały, Open Doors pomogło kobietom otwo-
rzyć małą restaurację. Obecnie ludzie z bardziej odle-
głych miejsc stołują się u nich. Czasami kobiety orga-
nizują także catering na wesela lub inne uroczystości 
i mogą w ten sposób zarobić dodatkowe pieniądze. 
»Jestem zdumiona, że możemy zarobić o wiele więcej 
dla naszych rodzin dzięki sprzętowi, który dał nam 
wasz zespół; możemy również zaoszczędzić pienią-
dze«, mówi Saba. »Szczególnie dziękuję za pomoc 

Zakres służby:  
PROJEKTY SOCJOEKONOMICZNE

Yohanne Bandima, uczestnik 
szkolenia zawodowego 

w północno-wschodniej Nigerii 

Saba (dalej po lewej) 
i jej przyjaciele 
otrzymali pomoc 
w budowie swojej 
małej restauracji



718 770 osób skorzystało w 2019 r. z praktycznych  
projektów pomocowych, w tym ze szkoleń i wspar-
cia w celu uzyskania niezależności finansowej.

PROJEKTY SOCJOEKONOMICZNE

51%

w % według 
regionów 20%

2%

27% Azja

Ameryka
Łacińska

Afryka

Bliski Wschód/
Afryka Północna

w otwarciu wspólnego konta oszczędnościowego –  
to dla nas wielkie błogosławieństwo. Jesteśmy tak 
wdzięczne Bogu i waszemu zespołowi za to, że 
nas wspieracie!«

Pomoc humanitarna dla uchodźców
W Burkina Faso przemoc islamskich ekstremistów 
gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniego roku. Ata-
ki te zmusiły wielu chrześcijan do opuszczenia 
swoich domów i wiosek. Wiele rodzin znalazło 
schronienie u innych chrześcijan w mieście Kaya, 
położonym dalej na południe, ale tamtejszy kościół 
nie był w stanie sam poradzić sobie z wyzwaniem, 
jakie się przed nim pojawiło. Tak więc w paździer-
niku ubiegłego roku Open Doors rozdało worki 
z ryżem, kukurydzą i fasolą wśród 560 najbardziej 
potrzebujących rodzin. Lider wspólnoty Daniel 
Zabran z entuzjazmem wyjaśnia, jak ta pomoc 
wpłynęła na życie chrześcijańskich uchodźców: 
»Jestem taki szczęśliwy! Kiedy nas zaatakowano 
i uciekliśmy, straciliśmy wszystko. Nasze życie 
stało się bardzo trudne. To wsparcie przyniosło 

pokój do naszego serca i jedzenie na nasze stoły. 
Chcę Wam bardzo podziękować, niech Was Bóg 
błogosławi!«

Edukacja i pomoc finansowa
Philip z Bangladeszu prowadzi małą wspólnotę  
w regionie zdominowanym przez buddystów. 
Jego wioska składa się z 12 chrześcijańskich  
rodzin nawróconych z buddyzmu. Mężczyzna  
bardzo chciał służyć społeczności, więc Open 
Doors wsparło 27-latka poprzez sfinansowanie 
kursu medycznego. Ludzie w jego regionie są  
biedni, żyją w bardzo ubogich warunkach, a dro-
ga do najbliższego szpitala jest bardzo długa. 
Odpowiedzią na jego modlitwę była możliwość 
uczestniczenia w szkolenia dla pracowników me-
dycznych. Podczas półrocznego kursu nie tylko 
zdobył podstawową wiedzę medyczną, ale także 
przeszedł szkolenie z podstaw wiary chrześcijań-
skiej. Udzielana przez niego pomoc nie dociera 
jedynie do chrześcijan, ale sięga dalej, do buddyj-
skich mieszkańców innych wsi. »Zawsze modlę 
się przed rozpoczęciem pracy i zapraszam moich 
 pacjentów do wspólnej modlitwy. Zachęcam 
ich, by polegali na Jezusie Chrystusie zamiast na 
mnie«. Podczas gdy wcześniej mniejszość chrze-
ścijańska była wyśmiewana i marginalizowana,  
teraz postawa buddyjskich sąsiadów uległa 
zmianie. Z powodu pracy, którą wykonuje Philip, 
zaczynają oni szanować chrześcijan. Co więcej, 
dzięki swojej pracy Philip ma wystarczające do-
chody, aby wyżywić swoją rodzinę, a także, aby 
pomagać innym. Przy wsparciu Open Doors może 
dalej rozwijać swoje umiejętności medyczne.
Dziękujemy bardzo za Wasz wkład w realizację 
projektów socjoekonomicznych! /

*Imię zmienione

Pomoc humani-
tarna dla rodzin w 

Burkina Faso

Philip mierzy ciśnienie krwi pacjenta
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»Proszę, módlcie się za nas!« Jest to zazwyczaj 
pierwsza odpowiedź prześladowanych chrze-
ścijan na pytanie o to, jakiej potrzebują pomocy. 
Jednak tylko ci, którzy znają ich potrzeby, mogą 
się z nimi identyfikować i modlić się za nich. 
Z tego powodu Open Doors prowadzi działania 
informacyjne w ponad 20 krajach, w których panu-
je wolność religijna. Ich celem jest zwrócenie 
uwagi Kościoła na trudne położenie prześlado-
wanych chrześcijan, zachęcanie do modlitwy 
i udzielania wsparcia.  

Informacja motywuje do modlitwy
Wielu chrześcijan w Polsce korzysta z wydawane-
go co miesiąc magazynu Open Doors i załączonego 
do niego Kalendarza Modlitw. Intencje modlitewne 
wysyłane są także pocztą elektroniczną. Co roku 
opracowujemy też materiały dla kościołów z okazji 
Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześlado-
wany Kościół. Organizujemy również wydarzenie 
pond nazwą Dzień Open Doors. Celem tej inicjatywy 
jest umożliwienie osobistego spotkania z prześla-
dowanymi chrześcijanami, poznanie ich historii 
i wspólna modlitwa za prześladowany Kościół. 
W ramach przybliżania sytuacji prześladowanych 
chrześcijan prowadzimy kanał na platformie You-
Tube, na którym dostępne są świadectwa naszych 
prześladowanych sióstr i braci. Prowadzimy kanały 
w mediach społecznościowych na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie. Serdecznie zachęcamy do 
ich subskrybowania. Im bardziej jesteśmy zjedno-
czeni, tym silniejsi stajemy się w Chrystusie! 

Wzmocnienie więzi z prześladowa-
nym Kościołem
Open Doors chce budować mosty 
pomiędzy chrześcijanami z krajów cie-
szących się wolnością religijną i ich 
prześladowanymi siostrami i braćmi. 
W tym celu prelegenci Open Doors są 
gotowi, aby odwiedzić każdą wspólno-
tę, grupę czy parafię w całej Polsce. 
Nie ma dla nich znaczenia, czy będzie 
to spotkanie dla 10, 50 czy 200 osób. 
Ważne jest to, aby Kościół w naszym 
kraju czuł, że jest wspólnotą i potrafił 
modlić się za siostry i braci w wierze. 
W ubiegłym roku dzięki Waszej przy-
chylności udało nam się uczestniczyć 
w blisko 380 spotkaniach.

Wstawiennictwo
»Otwórz swoje usta w obronie niemego  
i w sprawie wszystkich opuszczonych!«,  
mówią Przypowieści Salomona 31,8  
i w tym sensie Open Doors jest zobo-
wiązane do tego, aby trudna sytuacja 
prześladowanych chrześcijan nie była 
zapomniana lub ignorowana. W tym 
celu Open Doors publikuje co roku 
Światowy Indeks Prześladowań, listę 
50 krajów, w których chrześcijanie są 
najbardziej prześladowani. Indeks za-
wiera również opis sytuacji naśladow-
ców Chrystusa w tych krajach. 

Ponadto Open Doors wysyła komunikaty 
prasowe i zachęca media oraz polity-
ków do opowiedzenia się po stronie 
prześladowanych chrześcijan. /

 Zakres służby:  
 BYĆ GŁOSEM        
PRZEŚLADOWANYCH

Wspólna modlitwa 
za prześladowanych 
chrześcijan 

Marta z Etiopii zo-
stała bardzo zachę-
cona przez listy od 
chrześcijan z Polski 
i innych krajów



O P E N  D O O R S 
L I V E S T R E A M
www.opendoors .pl / l ivestream

B ą d ź c i e  w  k o n t a k c i e 
z  p r z e ś l a d o w a n y m i  
b r a ć m i  i  s i o s t r a m i !

BĄDŹCIE Z  NAMI W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O 9 :30!
A JUŻ NIEBAWEM W SOBOTY. 

WIĘCEJ INFOMACJI  WKRÓTCE NA NASZEJ STRONIE

PRZEGAPIŁEŚ TRANSMISJĘ?  

Wszystkie odcinki są dostępne na naszej stronie internetowej w formie 
nagrania, które można obejrzeć w dogodnym terminie.
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U D O S T Ę P N I A J 
n a s z e  m a t e r i a ł y .

P o d z i e l  s i ę  l i n k i e m 
w  s w o i m  k o ś c i e l e , 

w  s w o j e j  w s p ó l n o c i e 
o r a z  z  r o d z i n ą 
i  p r z y j a c i ó ł m i .
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Kiedy jesienią 2019 roku wzywaliśmy do wsparcia naszych bra-
ci i sióstr w Syrii, setki chrześcijan w Polsce i tysiące w Niem-
czech było poruszonych tym wezwaniem. Jak wygląda sytuacja 
wiosną 2020 roku?

W obliczu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w Syrii 
w ostatnich miesiącach, dalszego spadku wartości funta sy-
ryjskiego i restrykcji z powodu koronawirusa, przyłączam się 
do stwierdzenia brata Andrew: »Co by było, gdyby tysiące serc 
chrześcijan nie zostało poruszonych, gdyby nie przekazano da-
rowizn w odpowiedzi na apel o pomoc jesienią 2019 roku?«  
Dzisiaj pragnę podziękować wszystkim, którzy umożliwili do-
starczenie duchowego i materialnego wsparcia, a wszystko po 
to, aby nadzieja chrześcijan w Syrii nie umarła. Niestety pogar-
szająca się sytuacja w ostatnich miesiącach doprowadziła do 
wzrostu przestępczości. Młody chrześcijanin i pracownik Ko-
ścioła Allianz w Aleppo został niedawno zaatakowany w swoim 
domu, brutalnie pobity i okradziony. Te informacje łamią nasze 

serca. Pozostał on w Aleppo, ponieważ chciał wes-
przeć swoją owdowiałą mamę, która nie ma żadnych 
środków do życia.

Chociaż dochodzi do takich smutnych 
wydarzeń, jesteśmy wdzięczni, że 
możemy was poinformować, że dzię-
ki Waszemu wsparciu w ostatnich 
miesiącach praca naszych lokalnych 
partnerów została rozszerzona i roz-
poczęto projekty pomocowe w no-
wych regionach. Liczba kościołów 
partnerskich wzrosła z 106 do 130 
w pierwszych miesiącach tego roku, 
a pośród rosnących pilnych potrzeb, 
byliśmy w stanie objąć pomocą hu - 
manitarną o 10% większą grupę 
sióstr i braci. Szczególny nacisk jest 
kładziony na realizację projektów, 
których celem jest zdobycie nieza-
leżności finansowej chrześcijan. Do 
końca 2019 roku wdrożono już 140 ta-
kich projektów, a każdego miesiąca 
na wdrożenie oczekuje 20 kolejnych. 
Potrzeby w dalszym ciągu są ogrom-
ne, dlatego zachęcamy do wsparcia. 
Więcej na www.opendoors.pl/syria 
Wzmocniono również obszar związa-
ny ze wsparciem i szkoleniem no  we - 
go pokolenia liderów i przywódców 
kościelnych. Plany na przyszłość obej - 
mują rozwój programu mentorskiego, 
w którym młodzi liderzy są wspierani 
przez bardziej doświadczonych  

PILNA POMOC  
DLA SYRII –  
raport z działań

Wiele domów jest nadal uszkodzonych 
lub zniszczonych 
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Świadectwo kontroli darowizn AE, 
potwierdzające zgodność działań 
organizacji ze ścisłymi zasadami  

w zakresie wykorzystywania 
darowizn.  

Open Doors 06//20

15

pracowników. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ wielu młodych chrześcijan 
i przyszłych przywódców opuściło 
Syrię z powodu braku perspektyw. 
Poniższa sytuacja pokazuje, jak 
ważne jest wykorzystanie wszyst-
kich otwartych drzwi do wzmocnie-
nia Kościoła w Syrii. Podczas gdy 
w ostatnich latach władze dawały 
przyzwolenie na realizowane szkole-
nia, obecnie pojawiają się problemy: 
szczególnie dotyczy to kościołów 
protestanckich, którym odmawia 
się prawa organizacji seminariów 
z udziałem chrześcijan nawróco-
nych z islamu. Z tego powodu kursy 
muszą teraz odbywać się poza gra-
nicami kraju, co oznacza zwiększe-
nie nakładów zarówno czasowych, 
jak i finansowych. Ważną barierą 
są również ograniczenia spowo-
dowane przez pandemię Covid-19. 
Z powodu ograniczonej dostępności 
do internetu w Syrii nie jest możliwe 

przejście na pracę zdalną. Jednakże 
dla Pana Jezusa nic nie jest nie-
możliwe. 

Mimo pozytywnych zmian w naszej 
służbie, wyzwania w Syrii przytła-
czają. Szczególnie nowa sytuacja 
spowodowana pandemią, stwarza 
ogromne ograniczenia. Z uwagi na 
fakt, że wiele naszych sióstr i braci 
zostało zmuszonych do zamknięcia 
swoich małych firm, na horyzoncie 
pojawiło się niebezpieczeństwo gło-
du – nie wspominając już o braku 
dostępu do opieki medycznej. 

W tych wszystkich okolicznościach 
nie pozostaje nam nic innego, jak ufać  
Panu Jezusowi. Prosimy, nie prze-
stawajcie modlić się za naszych braci 
i siostry w Syrii.

Studium biblijne z pastorem 
Georgem z Kamischli

Spotkanie modlitewne 
w jednym z kościołów 

partnerskich Open Doors

Kościół współpracujący z Open Doors rozdaje 
vouchery na produkty higieniczne 

Shadia w swojej aptece, którą 
otworzyła dzięki pomocy Open Doors
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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 06/2020«
DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE!

Prześladowanie z powodu wiary często sprawia, 
że chrześcijanie znajdują się w trudnej sytuacji 
finansowej. Niektórzy tracą pracę, bo są chrze-
ścijanami, inni w ogóle nie mogą jej znaleźć 
a jeszcze inni są odrzucani przez swoje rodziny 
z powodu tego, że uwierzyli w Chrystusa. Muszą 
radzić sobie bez wsparcia krewnych i lokalnej 
społeczności. Wdowy po zamordowanych mę-
żach nagle stają w obliczu wyzwania związane-
go z koniecznością wyżywienia całej rodziny. 

Dodatkowo wielu chrześcijan w Azji i Afryce re-
prezentuje najniższe warstwy społeczne, nie ma-
jąc żadnego wykształcenia, są zmuszeni do życia 
w biedzie. Open Doors, przy współpracy z lokalny-
mi kościołami i partnerami, prowadzi różne projek-
ty socjoekonomiczne, począwszy od kursów czy-
tania i pisania, poprzez szkolenia zawodowe, aż po 
udzie   lanie mikrokredytów na założenie małej firmy 
(patrz str. 10–11). Dziękujemy bardzo za Wasze da-
rowizny, które umożliwiają prowadzenie tej pracy 
i stwarzają nowe perspektywy prześladowanym 
chrześcijanom! /

NOWE PERSPEKTYWY

»Przynieśliści mi nadzieję 
i uzdrowienie«.
Rikiya z Nigerii

George Dali z Syrii przed swoim sklepem elektronicznym, któ-
ry mógł otworzyć dzięki pomocy Open Doors

Wdowa Rikiya z Nigerii otrzymała 
mikrokredyt na zakup dwóch kóz na 

swoje utrzymanie  

PROJEKT


