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Przemoc wobec chrześcijan w Afryce 
Subsaharyjskiej osiąga najwyższy 
w historii poziom

Nasilające się od lat prześladowania chrze-
ścijan w krajach Afryki Subsaharyjskiej osią-
gnęły poziom intensywności prześladowań 
do tej pory nieobserwowany. Z 50 krajów 
znajdujących się w Światowym Indeksie 
Prześladowań (ŚIP), 13 znajduje się w Afry-
ce Subsaharyjskiej. W 8 z 13 krajów prze-
moc wobec wyznawców Chrystusa osiąga 
»ekstremalnie wysoki« poziom. Fundamen-
talistyczne grupy islamskie doprowadziły do 
wysiedlenia dziesiątek tysięcy osób, ataku-
jąc wioski w regionach zamieszkałych głów-
nie przez chrześcijan, na przykład w Nigerii 
(#6), Burkina Faso (#23), Mozambiku (#32) 
i Demokratycznej Republice Konga (#37). 
Chrześcijanie, którzy pomimo ataków decy-
dują się pozostać, spotykają się z rosnącą 
wrogością ze strony ludności muzułmańskiej.

Postępujący autorytaryzm Chin jest 
wzorem dla innych reżimów
Chiny (#16) dążą do międzynarodowej domi-
nacji w wielu dziedzinach. Ich autorytarny 
model władzy jest wzorem dla autokratycz-
nych przywódców innych państw. Od czasu 
dojścia do władzy Xi Jinpinga w 2013 r. ta 
tendencja utrzymywała się i utrwalała wraz 
z wprowadzeniem systemu zaufania społecz-
nego oraz nowych przepisów dotyczących 
religii z 2018 roku. Chrześcijanie są wprost 
nakłaniani do wyrzeczenia się swojej wiary. 
Obecnie Chiny forsują utworzenie między-

ŚWIATOWY INDEKS PPRZEŚLADOWAŃ 2023 
Najważniejsze zmiany

Zniszczono wiele budynków kościelnych, za-
mknięto chrześcijańskie stacje telewizyjne 
i uniwersytety, wydalono kilku liderów.

W Nikaragui, ale także na Kubie i w Wene-
zueli (#64), liderzy kościelni coraz bardziej 
odczuwają rządowe represje. Rośnie wro-
gość wobec obecności Kościoła w sferze 
publicznej.

Trwa exodus chrześcijan z Bliskiego 
Wschodu

Wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim 
Wschodzie kurczą się z powodu narastającej 
dyskryminacji i prześladowań, a także trud-
nych warunków życia. Od czasu wojny z IS 
i rozprzestrzenienia się islamistycznych idei, 
chrześcijanie w Iraku (#18) i Syrii (#12) mają 
trudności z utrzymaniem się. Szczególnie 
młodzi wierzący borykają się z wysokim bez-
robociem i ciągłą wrogością, które skłaniają 
ich do emigracji. Z powodu wyznawanej re-
ligii są dotkliwie dyskryminowani w sferze 
edukacji i szykanowani przez władze. 

Ponadto chrześcijanie w północno-wschod-
niej Syrii są atakowani przez Turcję (#41). 
Celem ataków są wioski, które zamieszkują – 
niszczone są kościoły, cmentarze chrześci-
jańskie, szkoły i inne ważne obiekty. Skutkiem 
tego wielu mieszkańców zdecydowało się 
na puszczenie regionu. 

narodowego sojuszu w celu »przebudowy« 
karty praw człowieka. Wolność słowa, zgro-
madzeń i religii nie będą już jej elementami. 

Chociaż postęp technologiczny umożliwia 
reżimowi kontrolę społeczeństwa, techno-
logia daje chińskim chrześcijanom nowe 
możliwości kontaktowania się i spotykania. 
Niektórzy liderzy kościołów używają narzę-
dzi takich jak WeChat do wysyłania 60-se-
kundowych wiadomości głosowych, aby 
uniknąć konieczności przekazywania wła-
dzom szczegółów na temat wygłaszanych 
konferencji i kazań. Wpisy chrześcijańskie 
są nadal dostępne na niektórych serwisach 
internetowych, pomimo nowych przepisów 
z marca 2022 r. regulujących publikację 
treści religijnych w Internecie. Kto jednak 
oferuje je lub uzyskuje do nich dostęp bez 
państwowej licencji, jest ścigany. Dlatego 
korzystanie z platform cyfrowych wiąże się 
z ryzykiem.

W Nikaragui i innych krajach Ameryki 
Łacińskiej rośnie presja wywierana 
na chrześcijan 

Nikaragua (#50) znalazła się w Światowym 
Indeksie Prześladowań po raz pierwszy. Na 
liście znalazły się również Kolumbia (#22), 
Kuba (#27) i Meksyk (#38). Ocena końcowa, 
będąca miarą intensywności prześladowań 
wzrosła w tych krajach średnio o 4,2 punktu, 
przy czym sytuacja Nikaragui pogorszyła się 
najbardziej, bo aż o 8 punktów. Głównym 
celem ataków są tam wspólnoty kościel-
ne z uwagi na wpływ na sytuację w kraju. 

ŚWIATOWY INDEKS 
PRZEŚLADOWAŃ
Mapa świata pełna nadziei

Zdjęcie z okładki:

»Najważniejszą rzeczą, jakiej się 
nauczyłem, jest to, że Bóg jest 
zawsze ze mną. Jezus nigdy nie 
zostawia mnie samej – mówi Ra-
fif z Iraku, która nigdy nie poznała 
swojego ojca. Zginął w ataku, 
gdy mama Rafifa (na zdjęciu po 
lewej) była w ciąży.

Drodzy Przyjaciele,
czy wiedzieliście, że 
Światowy Indeks Prze - 
śladowań został po 
raz pierwszy opraco-
wany 30 lat temu? 
Pierwotnie służył jako  
wewnętrzne narzędzie  
Open Doors do okre - 

ślania priorytetów oraz planowania działań. 
Pomagał nam w odnalezieniu od powiedzi 
na pytanie: gdzie najskuteczniej możemy wy - 
ko rzystać nasze ograniczone środki na wspar - 
cie najbardziej prześladowanych chrześcijan?

Aby uzyskać jak najbardziej obiektywne wy - 
ni ki, przeprowadzono badanie ankietowe  
wśród prześladowanych chrześcijan na całym 
świecie. Ankietowani to głównie członkowie 
podziemnych kościołów, z którymi Open 
Doors od wielu lat pielęgnuje bliskie relacje. 
Opracowano katalog pytań, które pozwala  - 
ją ocenić intensywność represji w różnych 
dziedzinach życia. Odpowiedzi są udzielane  
na podstawie skali statystycznych, co w efek - 
cie umożliwia określenie intensywności 
prześladowań jako »wysokich«, »bardzo wy - 
sokich« lub »ekstremalnie wysokich«. Na 
podstawie otrzymanego wyniku co roku po - 
wsta je aktualizowany ranking 50 państw, 
w których prześladowania są najsilniejsze. 
Z czasem Światowy Indeks Prześladowań 

zaczął być wykorzystywany w celach infor ma - 
cyjnych, a jego metodologia była rozwijana 
przez zewnętrznych analityków i badaczy,  
jako badanie służące do określenia intensyw - 
ności prześladowań, z jakimi muszą radzić 
sobie naśladowcy Chrystusa na całym świe - 
cie. Od wielu lat wzrasta intensywność 
represji. Kraje, w których prześladowania  
są najsilniejsze, oznaczono kolorem czerwo-
nym. Jednak za tym kolorem kryje się nie 
tylko cierpienie, ale także »żywa nadzieja«, 
bo mimo najcięższych ucisków w krajach 
tych są chrześcijanie, którzy wyznają wiarę 
w Jezusa i dzielą się Ewangelią. W niniej-
szym wydaniu Magazynu chcielibyśmy oddać  
im głos. Naszym zadaniem jest przekazanie 
targanemu wojnami i kryzysami światu orę-
dzia naszego kochającego Boga. On posłał 
na ten świat swojego Syna Jezusa Chrystu-
sa, aby wszyscy, którzy w Niego wierzą, nie  
zginęli, ale mieli życie wieczne (Jana: 3,16). 
Jak co roku pragniemy wspierać nasze prze - 
śladowane siostry i braci poprzez modlitwę 
oraz realizację konkretnych działań, których 
celem jest wzmocnienie tych, którzy bliscy 
są śmierci!

 

Leszek Osieczko  
Kierownik Open Doors Polska
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Nepal / Miejsce 55 

SONU: WYKORZYSTYWANA PRZEZ 
OJCZYMA

Bangladesz / Miejsce 30

JASHIM: NAPADNIĘTY PRZEZ KREWNYCH

Jashim pochodzi z miasta na zachodzie 
Bangladeszu. 14 maja 2022 roku w biały 
dzień został zaatakowany przez członków 
własnej rodziny. Oburzeni tym, że Jashim 
został chrześcijaninem, zażądali, aby wrócił 
do islamu. On jednak odmówił: »Mam prawo 
do wyboru i praktykowania mojej wiary. Nie 
możecie mnie zmusić, żebym postępował tak 
samo, jak wy. Nie wyrzeknę się Jezusa!«. 
Jego odmowa jeszcze bardziej ich rozzłości-

Prześladowani przez rodzinę
 
Gdy ludzie porzucają tradycyjną religię swojej rodziny na rzecz 
Chrystusa, to często najbliższa rodzina zamienia się w prze-
śladowców.

Liczby nie mają głosu ani twarzy. Światowy Indeks Prześladowań wskazuje na cierpiących chrześci-
jan. W niniejszym wydaniu przedstawiamy historię niektórych z nich. Byli uciskani z powodu wiary w  
Jezusa – przez rodzinę, otoczenie, czy władze. Często źródłem ich cierpienia było wiele czynników. Ich 
świadectwa są doniosłym przykładem tego, co muszą znosić chrześcijanie, ale są także przesłaniem 
o wierności Chrystusa, który przychodzi z pocieszeniem i nadzieją. Ich historie zachęcają nas, by odpo-
wiedzieć aktywnie na ich największą prośbę: prosimy, módlcie się za nas!

ła. Przewrócili go i pobili. Trzymając za ręce 
i nogi, próbowali go udusić. Łącznie w ata-
ku brało udział 50–60 osób. Wydarzeniu 
przyglądało się wielu gapiów, ale nikt nie 
odważył się podejść, aby pomóc Jashimowi. 
Cudem udało mu się uciec przed napastnika-
mi. Pobiegł do domu lidera swojej wspólnoty 
i wyjaśnił mu, co się stało. Chrześcijanie na-
tychmiast zabrali Jashima do szpitala, gdzie 
otrzymał pomoc medyczną.

Nastoletnia Sonu* pochodzi z biednej rodziny na zachodzie Nepalu. 
»Należymy do hinduskiej rodziny, która nienawidzi chrześcijaństwa. 
W naszej wiosce krążyły legendy, że każdy, kto przeczyta lub nawet 
dotknie Biblii, umrze« – mówi Sonu. Kiedy mimo to Sonu zdecy-
dowała się pójść za Chrystusem, jej ojczym wpadł w gniew. »Aby 
mnie ukarać, ojczym wykorzystywał mnie fizycznie, psychicznie, a 
nawet seksualnie. Nie mogłam już tego znieść i uciekłam z domu. 
Spędziłam kilka nocy w lesie, głodna i zmarznięta«. Następnie Sonu 
znalazła schronienie w kościele. Lokalni partnerzy Open Doors od-
wiedzili ją, by ją wesprzeć. Chociaż nadal jest w szoku, mówi: »Bóg 
dotrzymuje obietnic. Nigdy nie wyrzeknę się swojej wiary«.

*Imię zmieniono
Partner Open Doors modli się za Sonu.

W biały dzień Jashim został zaatakowany przez 
członków rodziny i krewnych.
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»Chrześcijanie nawracają hindusów na 
swoją religię za pomocą presji i podstę-
pów« – takimi oszczerstwami hinduistyczni 
nacjonaliści podsycają nienawiść do chrze-
ścijan. Krishna* wychował się w hinduskiej 
rodzinie. Podczas studiów został chrześcija-
ninem, a potem także pastorem. Ponieważ 
dzięki jego posłudze coraz więcej ludzi 
przyjmowało wiarę w Jezusa, rozsierdziło to 
radykalnych hindusów. Raz po raz atakowali 
wspólnotę Krishny. Pewnego dnia sytuacja 
eskalowała do tego stopnia, że pod kościo-
łem zgromadził się wściekły tłum liczący po-
nad 100 osób. »Schwytali mnie, zaczęli bić 
i kopać. Następnie ściągnęli mnie ze scho-
dów, przewrócili na ziemię i dalej bezlitośnie 
bili« – opowiada Krishna. »Serce prawie mi 
pękło, gdy zobaczyłem, jak kopią moją żonę, 
która próbowała przyjść mi z pomocą. Za-
łamałem się, gdy zobaczyłam swoje dzieci, 
zapłakane i bezradne«. Kilku chrześcijanom 
udało się uratować Krishnę oraz jego żonę 
Ashę* z rąk tłumu i zawieźć ich do szpita-
la. Partnerzy Open Doors odwiedzali ich na 
miejscu i zapewnili pomoc medyczną. Zda-
rzenie wstrząsnęło małżeństwem. Mimo to 
Asha i Kriszna są przekonani: »Uratował nas 
sam Jezus«.

Indie / Miejsce 11 

KRISHNA: 
SKATOWANY NA OCZACH 
RODZINY

Od 2017 roku islamscy ekstremiści prowadzą 
dżihad przeciwko chrześcijanom w północ-
nym Mozambiku. Pewnego dnia pojawili się 
również w wiosce Loreny*. »Słyszeliśmy, 
że się zbliżają. Dlatego opuściliśmy naszą 
wioskę i uciekliśmy na pole. Jednak nasi 
mężczyźni łowili wtedy ryby i gdy dopłynęli 
do brzegu, zostali schwytani« – opowiada 
Lorena. Wkrótce potem ekstremiści złapali 
także tych, którzy uciekli i „pod bronią” przy-
prowadzili ich z powrotem do wioski. Lorena 
opisuje, jak napastnicy ścinali głowy męż-
czyznom, podczas gdy ich kobiety i dzieci 
musiały się temu przyglądać. Następnie od-
jechali. Lorena uciekła z dziećmi na południe, 
zostawiając miejsce strasznych wspomnień 
daleko za sobą. Udało im się dotrzeć do 
większego miasta, gdzie znaleźli schronienie 
u krewnych. Mimo traumatycznych przeżyć 
wiara Loreny w Boga wydaje się niezłomna. 
»Nie ufam nikomu innemu, tylko Jezusowi 
Chrystusowi. Bo On mnie nie opuścił«.

*Imię zmieniono

Mozambik / Miejsce 32

LORENA:
ŚWIADKIEM 
ZABÓJSTWA MĘŻA

Prześladowani przez 
ekstremistów
 
Ekstremiści uważają chrześcijan za 
szkodliwy element i prześladują ich 
z ogromną brutalnością.

64-letni Homayoun Zhaveh został aresztowany wraz z żoną Sarą 
przez irańskie służby specjalne, gdy małżeństwo przebywało na urlo-
pie w północnym Iranie. Homayoun był przetrzymywany przez 30 
dni w areszcie tymczasowym; Sara była więziona przez ponad dwa 
miesiące, z czego połowę w izolatce. Małżeństwo zostało oskarżone 
o kierowanie kościołem domowym. W listopadzie 2020 roku odbył 
się ich proces: Homayoun został skazany na dwa, a Sara na jedena-
ście lat więzienia. Na rozprawie apelacyjnej w grudniu wyrok Sary 
został zmniejszony z jedenastu do ośmiu lat. Odrzucono możliwość 
kolejnej apelacji. Od 13 sierpnia 2022 r. oboje są osadzeni w wię-
zieniu Evin w Teheranie – mimo że Homayoun cierpi na chorobę 
Parkinsona w zaawansowanym stadium. Do tej pory opiekowała się 
nim głównie jego żona Sara.

Iran / Miejsce 8 

HOMAYOUN: 
ZAMKNIĘTY W WIĘZIENIU POMIMO 
CHOROBY PARKINSONA

Prześladowani przez władze
 
W państwach totalitarnych służby bezpieczeństwa prześladu-
ją chrześcijan za to, że uznają Jezusa Chrystusa za jedynego 
władcę.

Wietnam / Miejsce 25 

HOA: WYPĘDZONA Z WIOSKI

Prześladowani przez społeczność
 
Prześladowania ze strony lokalnej społeczności są efektem 
wyznawania »obcej religii« lub nieuczestniczenia w pogań-
skich obrzędach.

Chrześcijanie są często postrzegani przez wietnamskie mniejszości 
etniczne jako zdrajcy kultury i tożsamości własnego plemienia. Hoa* 
naraziła się na gniew otoczenia, gdy przyjęła wiarę chrześcijańską. 
Samotna matka trzyletniej córki pochodzi z ludu Hmong i mieszka 
na północy Wietnamu. W sierpniu 2022 roku postanowiła zawierzyć 
swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Już po kilku dniach dowiedzieli 
się o tym jej sąsiedzi i postawili Hoa ultimatum: albo wyrzeknie 
się swojej wiary, albo będzie musiała opuścić wioskę. »Pójdę za 
Jezusem, który przebaczył mi grzechy« – oświadczyła Hoa. Uciekła 
z córką do sąsiedniej wioski i zaczęła tam wszystko od nowa. Lokalni 
partnerzy Open Doors dostarczyli jej tam żywność. »Nie wiem, co 
przyniesie jutro« – mówi – »ale nadal będę ufać Jezusowi«.

*Imię zmieniono

Hoa musiała opuścić swoją wioskę –  
otrzymała jedank pomoc od chrześcijan.

Homayoun Zhaveh i jego żona Sara 
zostali aresztowani podczas wakacji.

Krishna cierpi z powodu pomówień 
i doznanej przemocy.

Pomimo traumatycznych przeżyć 
Lorena nadal wierzy Chrystusowi.
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Mario mieszka w północnej Kolumbii, gdzie kartele narkotykowe, par-
tyzanci, bojówki paramilitarne i inne grupy zbrojne walczą o władzę 
oraz wpływy. Chrześcijanie niejednokrotnie znajdują się pomiędzy 
stronami konfliktu, sprzeciwiając się handlowi narkotykami, bronią 
i ludźmi. Z tego powodu są szczególnie prześladowani. Mario także 
kiedyś zajmował się handlem narkotykami i trafił z tego powodu do 
więzienia. Gdy nawrócił się do Chrystusa, jego życie uległo zmianie. 
Dziś służy jako duchowny wśród ludu Emberá, którego sam jest czę-
ścią. Głosi Ewangelię, a także odwiedza przesiedlonych chrześcijan, 
przynosząc im otuchę i jedzenie. Wielokrotnie grożono mu śmiercią, 
ale nie przestaje pomagać rodakom duchowo i materialnie.

Kolumbia / Miejsce 22 

MARIO:  
MIĘDZY PARTYZANTAMI A KARTELAMI 
NARKOTYKOWYMI

»Kiedy odkryją, że ktoś jest chrześcijaninem, natychmiast go zabijają. Nie tylko 
jego, ale i całą jego rodzinę« – mówi afgańska chrześcijanka Nilufar*, która 
uciekła do jednego z krajów Azji Środkowej. Opowiada o sytuacji w swojej 
ojczyźnie po przejęciu władzy przez talibów. »Gdybym została w Afganistanie, 
z pewnością bym już nie żyła.«

AFGANISTAN: 
Z 1. NA 9. MIEJSCE

Sytuacja chrześcijan, którzy w większości 
mają muzułmańskie korzenie, w tym okre-
sie sprawozdawczym nie uległa poprawie – 
nadal żyją pod ogromną presją. »Nie mamy 
prawa żyć. Jesteśmy natychmiast zabijani« –  
mówi Saadi*, chrześcijanin, który podobnie 
jak Nilufar uciekł z Afganistanu. A jednak 
w Światowym Indeksie Prześladowań (ŚIP) 
w 2023 roku Afganistan zajmuje dopiero 9 
miejsce zamiast dotychczasowego 1. Dla-
czego?

Na punktację ŚIP składa się ocena stopnia 
presji i przemocy, jakiej doświadczają chrze-
ścijanie w danym kraju. Oba obszary – presja 
i przemoc – zostały ocenione niżej. Punktacja 
za presję spadła, ponieważ do Afganistanu 
wróciło wielu zagranicznych chrześcijan, na 
przykład tych, którzy pracują dla organizacji 
pozarządowych. Doświadczają oni w Afga-
nistanie mniejszej presji niż miejscowi. Ca-
łościowo presja została więc oceniona niżej 
niż w poprzednim okresie sprawozdawczym, 
kiedy w kraju nie było zagranicznych chrze-
ścijan i brano pod uwagę jedynie sytuację 
rodowitych Afgańczyków. Jednak sytuacja 
tych ostatnich nie uległa poprawie, nadal 
doświadczają najcięższych prześladowań 

Prześladowani przez 
grupy przestępcze
 
Kartele narkotykowe i inne grupy prze-
stępcze prześladują chrześcijan, którzy 
wyrażają sprzeciw wobec ich działalności. 
Chrześcijańska młodzież jest pożądanym 
»towarem« dla handlarzy ludźmi.

w przypadku ujawnienia ich religii (na przy-
kład przez członków rodziny lub przyjaciół).
Zmniejszyła się również punktacja za prze-
moc, gdyż udokumentowano mniej aktów 
przemocy fizycznej. Jedną z przyczyn jest 
fakt, że w okresie sprawozdawczym talibo-
wie skupili się na umacnianiu swojej władzy 
i na mniejszą skalę tropili i zabijali niemu-
zułmanów. Brzmi to pozytywnie, ale należy 
pamiętać, żewierni , którzy pozostali w kraju, 
przetrwali głównie dlatego, że ich konwer-
sja na chrześcijaństwo nie została ujawnio-
na. Od tego zależy, czy przeżyją – dlatego 
za wszelką cenę starają się utrzymać w ta-
jemnicy swoją wiarę. W przypadku ataków 
na chrześcijan trudno było jednoznacznie 
ocenić, czy powodem napaści były ich prze-
konania religijne, oskarżenie o współpracę 
z poprzednim rządem, czy być może jeszcze 
inne czynniki. Tymczasem Open Doors, przy-
gotowując ŚIP, bierze pod uwagę przypadki 
przemocy fizycznej, których bezpośrednią 
przyczyną są przekonania religijne ofiar. Dla 
ukrywających się chrześcijan, ujawnienie 
ich wiary jest równoznaczne z wyrokiem 
śmierci. Prosimy o modlitwę za podziemny 
Kościół w Afganistanie! 

*Imię mieniono

Mario kilkakrotnie grożono śmiercią z powodu 
jego zaangażowania.

Afgański chrześcijanin Nilufar, który 
znalazł schronienie w sąsidnim kraju.
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Więcej informacji o sytuacji chrześcijan w Afganistanie można znaleźć na stronie: 
www.opendoors.pl/afganistan



SŁUŻBA OPEN DOORS

Dwóch syryjskich 
chłopców ucieszyło 
się, gdyż otrzymali 
Pismo Święte dla 
dzieci.

Open Doors jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją pomocową, która  
działa na rzecz prześladowanych chrześcijan od ponad 65 lat, obecnie w ponad 
70 krajach. Razem z naszymi darczyńcami, dzięki modlitwom ludzi wierzących 
mieszkających w krajach, w których panuje wolność religijna, chcemy wzmac-
niać Kościół Jezusa, który doświadcza prześladowań. Pragniemy, aby prześla-
dowany Kościół był silny i realizował Wielkie Posłannictwo Jezusa Chrystusa: 
»Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody«. Projekty pomocowe Open Doors 
są realizowane wyłącznie dzięki darowiznom.

Na całym świecie ponad 360 milionów chrześcijan do-
świadcza prześladowań i dyskryminacji. Jako członkowie 
światowej, chrześcijańskiej wspólnoty wiary jesteśmy 
wzywani do tego, aby stanąć po stronie prześladowanych 
sióstr i braci w wierze. Modląc się za nich i wspierając re-
alizację różnorakich projektów pomocowych Open Doors, 
możesz mieć wpływ na życie cierpiących dziś chrześcijan.

Najgorszą rzeczą dla wielu prześladowanych chrześcijan jest poczu-
cie bycia zapomnianym. Dlatego wizyty, rozmowy i niesienie pocie-
szenia są ważną częścią służby Open Doors. Wielu z naszych braci 
i sióstr jest straumatyzowanych, ponieważ doświadczyli ogromnego 
cierpienia lub byli świadkami okrucieństw. Świadomość, że o nich 
pamiętamy i że inni chrześcijanie modlą się za nich, ma dla nich 
ogromne znaczenie. Modlitwa jest zazwyczaj pierwszą rzeczą, o któ-
rą proszą.

RAZEM STAŃMY U BOKU 
PRZEŚLADOWANYCH

Regularna modlitwa
Czy chcesz stanąć u boku prześladowanych chrześcijan i pomagać 
im, modląc się za nich regularnie? Open Doors wydaje darmowy 
miesięcznik z kalendarzem modlitewnym zawierają-
cym intencje na każdy dzień. Można go zamówić na 
stronie www.opendoors.pl/magazyn lub dzwoniąc 
pod numer 22 250 16 70.

Jeśli już modlisz się o siostry i braci w wierze, bar-
dzo Ci za to dziękujemy! Możesz do tego dzieła za-
prosić swoich bliskich i przyjaciół. 
Służba Open Doors jest finansowana w całości z darowizn i nie 
byłaby możliwa bez pomocy wielu darczyńców. W załączonej ulotce 
znajduje się druk przelewu, za pomocą którego możesz przekazać 
darowiznę na pomoc dla prześladowanych chrześcijan. Bardzo dzię-
kujemy za Twoje zaangażowanie! 

»Prosimy o modlitwę w konkretnej 
sprawie. Następnie Open Doors 
rozpowszechnia tę intencję na  
całym świecie. Dzięki temu tysią-
ce chrześcijan poznaje nasz los 
i modli się za nas. To poczucie, że 
nie jesteśmy sami, dodaje nam 
siły i pewności siebie. Wiemy, że 
jesteśmy częścią wielkiej rodziny 
Chrystusa, na którą możemy liczyć 
w najtrudniejszych chwilach. 
Jest to niezwykle budujące«.

Ruslan (imię zmieniono),  
Lider kościoła z Azji Środkowej

• Pomoc skoncentrowana na potrzebach 
Ściśle współpracujemy z lokalnymi wspólnotami, aby móc dostosowywać 
projekty do ich aktualnych potrzeb. 

• Dystrybucja Pisma Świętego i materiałów szkoleniowych 
Drukujemy i rozprowadzamy Pismo Święte, książki chrześcijańskie i materiały 
szkoleniowe. 

• Szkolenia oparte na Piśmie Świętym  
Prowadzimy szkolenia teologiczne, seminaria, konferencje na temat postępowa-
nia 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 
W rejonach ogarniętych kryzysami dostarczamy artykuły pierwszej potrzeby, 
realizujemy projekty samopomocowe i pomagamy w zakładaniu działalności 
gospodarczej, prowadząc prześladowanych chrześcijan do ekonomicznej 
samodzielności. 

• Umacnianie więzi w ciele Chrystusa 
Jako »rzecznik« prześladowanych chrześcijan, w tzw. »wolnym świecie« 
zwracamy uwagę na ich sytuację i wzywamy do modlitwy za nich.
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Nota:
Darowizny celowe są zawsze wyko-
rzystywane 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.) 
środki zostaną wykorzystane w ramach 
podobnych działań zgodnie ze 
statutem.

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

O NAS

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 

Wesprzyj praktycznie
Zachęcamy, jeśli tylko możesz, do wsparcia 
finansowego. 
www.opendoors.pl/wesprzyj
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PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCEGO TYTUŁU 
PRZELEWU: »PROJEKT 02/2023« 
DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE!

Wśród narastających prześladowań 
wiele naszych sióstr i braci potrzebuje 
zachęty. Pragniemy stanąć u ich boku 
i wspierać ich, aby trwali w wierze 
w Chrystusa oraz odważnym świadcze-
niu o Nim, nawet w obliczu prześla-
dowań. Ważną częścią tej pomocy są 
seminaria mające na celu umocnienie 
prześladowanego Kościoła.

»Silni w czasie burzy« to nazwa seminariów 
na temat radzenia sobie z prześladowaniami. 
Open Doors prowadzi je w wielu krajach, aby 
zachęcić chrześcijan i ukazać im biblijną per-
spektywę represji. Ponadto świadectwami, 
doświadczeniami i spostrzeżeniami dzielą się 
tam chrześcijanie, którzy już doświadczyli prze-
śladowań. »Szkolenia nas wzmocniły« – mówi 
Mochou* z Chin, która uczestniczyła w takim 
seminarium wraz z innymi braćmi i siostrami 
ze swojej wspólnoty. »Zostaliśmy umocnieni 
przykładami z Pisma Świętego i wiemy, że 
chociaż jesteśmy prześladowani, nigdy nie 
jesteśmy sami. Mamy świadomość tego, że 
wielu ludzi spoza Chin jest po naszej stronie«. 
Bardzo dziękujemy za wspieranie posługi mo-
dlitwą i finansowo! 

*Imię zmienionoMłodzi chrześcijanie z Malezji w trakcie seminarium

ZACHĘCENI PRZEZ
SEMINARIA

Open Doors Polska
Jeżewskiego 5d/81 · 02-796 Warszawa 
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 
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