Biserica persecutatã

O datã pe an, sau
zilnic?
(gânduri la Ziua de rugãciune pentru biserica persecutatã)
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Chiar dacã
aveþi de
suferit pentru
neprihãnire,
ferice de voi!
„N-aveþi nici o
teamã de ei,
ºi nu vã
tulburaþi!”
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e când am consimþit la invazia
cerului în coordonatele noastre terestre, Dumnezeu
ne tot pune înainte provocãri care
sunt pentru unii privilegii, pentru
alþii prioritãþi, pentru noi toþi perspective... Astfel, El a fãcut din
noi preoþi... pelerini... propovãduitori..., prerogative care ne onoreazã ºi ne obligã! Dar turnesolul
care atestã ºi valideazã aceste particularitãþi este persecuþia! Nu
trebuie s-o cerem sau s-o urmãrim special - va veni singurã ºi
repede! Pentru cã „toþi cei ce vor
sã trãiascã cu evlavie în Hristos
vor fi prigoniþi.”
Ultimele douã milenii au confirmat din plin previziunea paulinã. Dar miraculos (adicã dumnezeiesc) este cã preconizata exterminare a avut efecte inverse: cu
cât opresiunea a fost mai acerbã,
cu atât credinþa ºi biserica s-au
întãrit! Tertulian a surprins magistral fenomenul în consacrata
sintagmã „sângele martirilor
(este) sãmânþa (bisericii)”!
De la cei 12 (apoi 500... apoi
5000...) din Ierusalimul anului
30, un om din 12 se declara creºtin în Asia Micã, la începutul celui
de-al doilea veac! ªi chiar dacã (de
la Nero la Domiþian) au fost cel
puþin zece valuri de persecuþii în
primii 250 de ani de creºtinism,
tãvãlugul nu s-a oprit, ci a încorporat teritorii ºi mulþimi imense.
Cu toate sincopele ulterioare
(instituþionalizarea, cruciadele,
inchiziþia, schismele), creºtinismul a fost torþa menitã sã incendieze lumea... cu un combustibil
deloc ieftin, însã: secolul XX a
produs bunãoarã mai multe victime ale persecuþiei anticreºtine

decât toate celelalte 19 veacuri
dinainte laolaltã!
Cã unul din trei oameni de
pe glob se considerã azi creºtin,
nu impresioneazã poate multã
lume... dar cã în ultratehnologizatul mileniu trei, ºi-n epoca de
apogeu a drepturilor omului, unul
din zece creºtini suferã discriminare sau din lipsa libertãþilor religioase, asta n-ar trebui sã treacã
neobservat! ªi dacã mai precizãm
cã jumãtate din aceastã zecime
suferã abuzuri, violenþe, torturi,
persecuþii de tot felul, mulþi pierzându-ºi chiar viaþa, trebuie sã
recunoaºtem cã este inacceptabil!
Unii numesc asta genocid,
alþii religiocid... iar prea mulþi
doar ridicã din umeri, mai degrabã indiferent, decât compãtimitor
sau neputincios! În semn de modestã evocare a celor peste 100
de milioane de creºtini din mai
bine de 50 de þãri de pe mapamond, care sunt prigoniþi, Ziua
mondialã de rugãciune pentru
biserica persecutatã a fost gânditã sã coaguleze eforturile de mijlocire ale „bisericii netulburate”!
Cu recunoºtinþa datoratã celor ce
au câºtigat cu sângele lor libertatea altora (ºi a noastrã), RVE
Bucureºti difuzeazã zilnic ºtiri de pe
câmpurile de misiune ºi de luptã
ale creºtinismului militant ºi misionar: rubrica „Info persecuþii”
vizeazã tocmai informarea ºi
mobilizarea resurselor de rugãciune din arealul nostru!
În plus, duminicã, 9 noiembrie, am avut cinstea sã fim prezenþi (cu mobilizarea la rugãciune
pentru biserica persecutatã) în trei
biserici bucureºtene: Vestea Bunã,
Betel, Izbânda. Buna primire,
interesul, rãspunsul însufleþit al
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audienþei ne-au dat speranþe cã
evanghelicii români pot fi parte
intensã ºi consecventã în susþinerea zilnicã, prin rugãciune, a
celor ce suferã datoritã iubirii de
Hristos, dar ºi în trimiterea de
misionari! Ne-am bucurat sã constatãm cã existã reacþie, empatie
ºi disponibilitate între concetãþenii noºtri.
A fost o zi în care am avut
prilejul sã ne reamintim cã pe acest
„pãmânt al oamenilor” mai existã
mulþimi de oameni sadic persecutaþi de semenii lor... ºi cã noi „nu
ne-am împotrivit pânã la sânge
în lupta împotriva pãcatului”!
Pentru cã asta se întâmplã azi în
special în þãrile musulmane, dar
ºi în Coreea de Nord ºi Cuba, în
Burma ºi-n Columbia, în Afga-

nistan ºi Somalia, în Belarus ºi
Arabia Sauditã, în Nigeria ºi-n
China, în Kazahstan ºi-n India, în
Irak ºi Bhutan... ºi în alte (prea
multe) zeci de þãri! Acolo curg râuri
de lacrimi, de-acolo se-nalþã valuri
de durere ºi de neputinþã!
Ne dorim ca din restul lumii
sã se fi înãlþat (ºi sã se tot înalþe
de-acum) mireasma rugãciunilor
sfinþilor: pentru susþinerea fraþilor
oprimaþi ºi torturaþi pentru Hristos;
pentru curajul, rãbdarea, tãria ºi
izbãvirea celor prigoniþi; dar ºi
pentru mântuirea persecutorilor.
Cea mai bunã dovadã a minunilor pe care le poate face Dumnezeu
în orice om este apostolul Pavel,
prezumtivul autor al cuvintelor
care încheie „capitolul eroilor
credinþei” (Evrei 11): „Unii, ca sã

ORISSA, INDIA

Prigoana din
India

P

oate aþi fost deja zguduiþi de
veºtile de la TV, de pe
Internet sau din presã, legate de nenorocirea ce s-a abãtut peste statul Orissa
din India, cu persecuþia fãrã precedent
împotriva creºtinilor. Alãturaþi-vã nouã
în rugãciune, ca Domnul sã opreascã
acest val de persecuþie, care se pare cã ia
amploare. Totul a început cu o blamã
falsã pe comunitatea creºtinã, cum cã ei
ar fi responsabili de moartea lui Swami
Lakshmanand Saraswati, liderul politic
al unui partid fundamentalist hindus.
Din acel moment comunitatea
creºtinã a fost atacatã în mod sistematic
ºi cu o cruzime de nedescris fãrã sã scape
mai nimeni, fie creºtin, fie biserica sau
instituþie creºtinã, violenþa s-a rãspândit
pânã acolo cã magazinele creºtinilor au
fost arse, pentru a ºterge orice urmã
creºtinã (foto).
Declaraþia hinduºilor a fost cã vor
nimici comunitatea creºtinã fie prin
reconvertire la hinduism, fie prin exterminare. 4000 de case ale creºtinilor au
fost atacate. Cumnatul unui pastor din
Patna a fost scãpat ca prin minune de
hinduºii care atacaserã poarta, ºi pânã

dobândeascã o înviere mai bunã, n-au
vrut sã primeascã izbãvirea care li
se dãdea ºi au fost chinuiþi. Alþii au
suferit batjocuri, bãtãi, lanþuri ºi
închisoare; au fost uciºi cu pietre,
tãiãþi în douã cu ferãstrãul... uciºi de
sabie... au pribegit... lipsiþi de toate,
prigoniþi, munciþi, ei, de care lumea
nu era vrednicã, au rãtãcit prin
pustiuri, prin munþi, prin peºteri ºi
prin crãpãturile pãmântului. Toþi
aceºtia, mãcar cã au fost lãudaþi
pentru credinþa lor, totuºi n-au primit
ce le fusese fãgãduit, pentru cã
Dumnezeu avea în vedere ceva mai
bun pentru noi, ca sã n-ajungã ei la
desãvârºire fãrã noi.” Dar nici noi
fãrã ei!
Vã provoc sã ne rugãm zilnic
ºi necurmat pentru victimele
persecuþiei anticreºtine din lume!

au reuºit sã spargã uºa casei, a ajuns acolo ºi poliþia care a intervenit.
Mulþi pastori au fost bãtuþi ºi maltrataþi în propriile case, care au
fost vandalizate de hinduºi. Unii au plãtit cu viaþa. Încã 60000 de
creºtini sunt refugiaþi în junglã, ºi datoritã violenþei care încã mai
persistã nu se pot întoarce acasã.
400 de biserici au fost atacate, fiind distruse sau arse de sus
pânã în temelie. Unii creºtini sunt forþaþi sã rupã Biblia cu propriile
mâini în faþa tuturor ºi sã se lepede de Dumnezeu, declarând cã ei nu
sunt creºtini, ci Hinduºi. Poate ne întrebãm cine deþine controlul
acestei situaþii din Orissa, sau poate plângem ºi ne bocim, dar Domnul
spune „ferice de cei prigoniþi din pricina neprihãnirii...”!
Noi ameninþãri au fost lansate cã în zilele urmãtoare 200 de
misionari ºi pastori vor fi omorâþi... Rugaþi-vã ca mãrturia ºi sângele
vãrsat de aceºti martiri sã aducã roadã, ºi printre roade sã fie ºi cei ce
i-au mãcelãrit: criminalii lor. Domnul Isus, Prinþul Pãcii, sã instaureze
pacea Sa peste statul Orissa. (iordanescumaria@ hotmail.com)
E.F.E.E., octombrie 2008
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