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Informačný bulletin č. 2

 

 

„Prenasledovanie kresťanov v dnešnej dobe“
 

Milí priatelia,

 
kvôli našim postojom a názorom sme často považovaní za staromódnych, ba niekedy až za 
akýchsi nepriateľov ľudstva. Ak by sme však porovnali našu situáciu so situáciou našich bratov 
a sestier vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta, museli by sme konštatovať, že sme vlastne 
šťastní. Je tomu tak preto, že kresťania sú v iných častiach sveta väznení, mučení a zabíjaní – 
aj  v dnešnej  dobe.  Viac  ako  sto  miliónov  kresťanov  na jednej  pätine  zemegule  trpí 
náboženským prenasledovaním.

 
Jedným z nich bol austrálsky misionár Graham Steward Staines, ktorý mnoho rokov pracoval 
v Indii. Spolu so svojimi synmi vo veku sedem a desať rokov bol zaživa pochovaný v štáte 
Orissa. Bol to baptista, ktorý obetoval svoj život malomocným. Násilníci ho prepadli v aute, 
kde spali jeho synovia a auto zapálili...

 
Jeho manželka  Gladyshas verejne vrahom odpustila:  „Je  ďaleko od mojej  mysle  potrestať 
osoby zodpovedné za smrť môjho manžela a mojich dvoch detí. Avšak túžim a dúfam, že svoje 
činy oľutujú a obrátia sa...“ (viď knihu mesiaca: Backes, Budú vás nenávidieť, strana 222).

 
Každý prenasledovaný kresťan mal ten istý strach, aký by sme mali aj my, každý z nich mal 
plány a sny, ktoré boli zničené tým najbrutálnejším spôsobom. A predsa, ich láska k Bohu je 
silnejšia  než  ich  túžba  po  pozemských  dobrách,  ich  dôvera  v Boha  skutočnejšia 
a podstatnejšia, než čokoľvek, čo sa im stalo. Môžeme byť hrdí na týchto bratov a sestry !

 
Novinár Reinhard Backes nedávno publikoval  na túto tému knihu: „Budú vás nenávidieť – 
prenasledovanie kresťanov v súčasnosti“ a my Vám prinášame súhrn jeho myšlienok.

 

 
Váš tím „Európa pre Krista!“

 

 
P.S.: nezabúdajte sa modliť modlitbu Otče náš za Európu kresťanských hodnôt !
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„Prenasledovanie kresťanov v súčasnosti“
(Reinhard Backes)

 
Ľudia  sú  diskriminovaní  a prenasledovaní  z  politických,  etnických 
alebo náboženských motívov. Málokedy sa tak deje otvorene, nakoľko 
osoby, páchajúce tieto kriminálne aktivity, sa publicity obávajú. Osud 
prenasledovaných tak stojí na ľuďoch, ktorí sú schopní prepožičať im 
svoj hlas, klásť páchateľom nepríjemné otázky a ktorí sa nenechajú 
zastrašiť, ale poukážu na nespravodlivosti a prinesú na svetlo veci, 
ktoré  sa  dejú  sa  v tajnosti.  Aj  kresťania  sú  v tomto  momente 
diskriminovaní, obťažovaní a – áno – dokonca vraždení, vo viac ako 
štyridsiatich krajinách, pričom tento trend stúpa. Pápež Ján Pavol II mnoho krát jasne popísal 
situáciu  kresťanov  rozličných  denominácií,  zdôrazňujúc,  že  existuje  mnoho  rôznych,  často 
nenápadných foriem diskriminácie veriacich, ba dokonca celých náboženských komunít, pričom 
zákony  príslušných  krajín  a medzinárodné  dokumenty  proklamujú  slobodu  svedomia 
a vierovyznania. Dnes sa okrem väznenia, koncentračných táborov a nútenej práce používajú 
menej  viditeľné,  ale  o to  rafinovanejšie  spôsoby.  Nejde  o telesnú  smrť,  ale  o istý  spôsob 
„spoločenskej  smrti“,  nejde  o izoláciu  vo  väzení  alebo  tábore,  ale  o neustále  okliešťovanie 
osobnej slobody a rastúcu spoločenskú diskrimináciu.

 
Zdá sa, že v Európe stratilo kresťanstvo svoju dôležitosť; počet veriacich klesá. Vo zvyšku 
sveta  však  možno  pozorovať  presný  opak:  v Afrike  a Latinskej  Amerike  je  dvakrát  viac 
kresťanov,  ako  tomu  bolo  pred  tridsiatimi  rokmi,  v Ázii  sa  počty  strojnásobili.  Z dnešnej  
šesťmiliardovej svetovej populácie viac ako dve miliardy vyznávajú kresťanskú vieru, existuje 
1,2 miliardy moslimov (70 – 80 % sunnitov a 20 – 30 % šítov), 828 miliónov hinduistov a 364 
miliónov  budhistov.  S počtom  niečo  vyše  miliardy  veriacich  je  katolícka  cirkev  najväčšou 
komunitou veriacich na svete.

 
Náboženské  presvedčenie  hrá  v každodennom  živote  v  týchto  mimoeurópskych  krajinách 
významnú úlohu. Vytvára totiž identitu, ktorá síce nemusí viesť priamo ku konfliktu, ale môže 
prispieť k jeho vzniku. V západných krajinách je toto zvyčajne známe, avšak väčšina si toho 
nie  je  celkom vedomá.  Skutočnosť,  že  ľudia  môžu byť  kvôli  svojej  viere  znevýhodňovaní, 
obťažovaní  a vraždení,  sa  na  verejnosti  často  spomína.  A predsa,  sú  to  práve  Európania 
a obyvatelia Severnej Ameriky, ktorí by mali cítiť zodpovednosť: po kolonializme, totalitarizme, 
holokauste a dvoch krvavých svetových vojnách musia prevziať úlohu ochrancov základných 
práv, pričom majú prostriedky, ako podporovať rešpekt k ľudským právam.

 
My všetci,  predovšetkým kresťania  všetkých  denominácií,  sme  povolaní  angažovať  sa  pre 
našich trpiacich bratov a sestry, či už je to prostredníctvom modlitby, rozhovoru, súkromných 
alebo verejných protestov alebo cez vecnú či finančnú podporu.

Každý z nás by mal načúvať hlasu tých, ktorí boli prinútení k mlčaniu.

Zároveň by  sme sa  mali  snažiť  zabrániť  tomu,  aby takéto situácie  vznikali  v pokojnejších 
miestach sveta.

 

 

Návrhy na ďalšie čítanie (v nemčine):

Reinhard Backes. Budú vás nenávidieť – prenasledovanie kresťanov v súčasnosti,  ISBN-10:3-
936484-58-9 


