religie i wierzenia

Inaczej wierzący –
Prześladowane mniejszości w różnych kulturach
i religiach to przede wszystkim społeczności ludzi
„inaczej wierzących” w Boga, w bóstwa, w istoty wyższe.
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OD WIEKÓW
Przez wieki określone niechrześcijańskie kultury i religie stanowiły zamknięte kręgi, do których „wniknięcie” kogokolwiek
z zewnątrz odbierane było jako
inwazja, zamach na tożsamość
tych, którzy kręgi te tworzyli.
Polityczne dziedzictwo, które towarzyszyło misjonarzom
katolickim przybywającym na
tereny misyjne, czyli w te miejsca, gdzie nie było dotychczas
chrześcijan, pozostawiło niezatarte ślady, w tym złą pamięć
wśród tubylców, którzy nie
odróżniali „tronu” od „ołtarza”.
Między innymi właśnie dlatego
bardzo często mniejszościami
Afganistan

RAPORTY
O PRZEŚLADOWANIACH
Według chrześcijańskiej międzynarodowej organizacji „Open
Doors”, ok. 100 milionów chrześcijan doświadcza prześladowań, głównie w państwach islamskich, np. w Pakistanie czy
w Arabii Saudyjskiej. Organizacja ta systematycznie monitoruje dyskryminację wyznawców
Jezusa Chrystusa w blisko 50
państwach świata. Według „The
International Society for Human
Rights” 80% wszystkich aktów
prześladowań, szykan i nękania
na świecie skierowanych jest
przeciwko chrześcijanom. Z kolei Międzynarodowe Katolickie
Dzieło Pomocy „Kirche in Not”
(„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”) od 2008 r. przygotowuje
dokumentację i ogłasza raporty
o prześladowaniach chrześcijan
na świecie.
ZMUSZENI DO TUŁACZKI
Ataki fundamentalistów islamskich na przedstawicieli Zachodu (w tym na chrześcijan)
są określane przez niektórych
uczonych jako „spóźniona” reakcja świata islamu na kolonizatorów, którzy siłą narzucali język,
prawo, szkolnictwo ludności
zamieszkującej dane tereny,
podbite militarnie czy też zaję-
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doświadczającymi przemocy
byli i są wyznawcy Jezusa Chrystusa. Utożsamia się ich w różnych częściach świata z krzyżowcami czy konkwistadorami,
chociaż od wieków już takich
nie ma.
W czasie II wojny światowej
przez niemieckich narodowych
socjalistów prześladowani byli
Żydzi oraz wierni różnych Kościołów i wspólnot kościelnych.
Wyznawcy judaizmu skazani
zostali przez Niemców na unicestwienie.
W XX w. chrześcijanie doświadczali „ucisku i strapienia”
ze strony funkcjonariuszy ateistycznych państw, takich jak:
Albania, Związek Radziecki,
Korea Północna.

Znak prześladowanych
za wiarę
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te w wyniku podpisania europejskich traktatów i konwencji.
Nic wszakże nie usprawiedliwia
dzisiejszego okrucieństwa – burzenia kościołów, a zwłaszcza
zadawania śmierci. Bezradni
chrześcijanie – mieszkańcy takich państw jak Irak czy Syria
– opuszczają miejsca zamieszkiwane przez nich i ich przodków
od lat, wybierając tułacze życie.
SILNIEJSI GNĘBIĄ SŁABSZYCH
Prześladowane mniejszości
to także wyznawcy religii niepodporządkowanych Chińskiej
Republice Ludowo-Demokratycznej. Wierni Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów
i wspólnot eklezjalnych oraz
religii niechrześcijańskich, którzy nie należą do patriotycznych
stowarzyszeń tychże
związków wyznanioSyria
wych, a zatem nie
chcą poddać się
totalnej inwigilacji – bywają
wtrącani do
więzień.
Apogeum
prześladowań
stanowią zamachy terrorystyczne. Zdarzają
się one na całym
świecie. Mają miejsce
na przykład na subkontynencie
indyjskim, gdzie często dochodzi do konfliktu między muzułmanami a hinduistami. Na
początku lat 70. XX w. krwawo
prześladowani byli przez muzułmanów hinduiści żyjący w państwie Bangladesz.
Bywa też i tak, na przykład w niektórych państwach
w Afryce, iż mniejszości posiadające władzę prześladują
większość, wykorzystywaną

m.in. jako niewolnicza siła
robocza.
Prześladowań doświadczają też muzułmanie ze strony
muzułmanów. Traktowany jako sekta ruch
Ahmadija (uważający siebie za
islam zreformowany) nie może
prowadzić działalności m.in.
w Pakistanie. Członkowie tego
ruchu mają zakaz pielgrzymowania do Mekki.
PRZEŚLADOWCY
ZAPRZECZAJĄ SWEJ WIERZE
Podejmowanie prześladowań
przez ludzi utożsamiających się
z określoną religią czy też kulturą inspirowaną religijnie, jednoFot. arch. PKW
znacznie dyskwalifikuje
P
wiarę tych, którzy
sieją nienawiść.
Nie są to ludzie
religijni, lecz
manipulujący religią dla
osiągnięcia
celów politycznych
i ekonomicznych. Terroryści islamscy nie
są muzułmanami,
twierdzą liczni wyznawcy Allaha. Podobnie chrześcijanie posługujący się przemocą
dokonują tym samym aktu apostazji od Chrystusowej religii
pokoju. Ostatni papieże (Jan
Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek) wielokrotnie przestrzegali przed manipulacją religią dla
celów pozareligijnych.
WOJNY HYBRYDOWE
Prześladowania we współczesnej dobie mają miejsce nie

tylko na polu
bezpośredniej fizycznej
konfrontacji,
w określonych
geograficznie
miejscach. Miejscami, gdzie sieje
się chaos, nieporozumienie, niezgodę, inspirującymi do przemocy, są media, zarówno te lokalne – „tubylcze”,
jak i „globalne”. Prowadzenie
wojny hybrydowej – cyfrowej,
informatycznej – jest niezmiernie niebezpieczne i nieprzewidywalne w skutkach.
WSZYSCY JESTEŚMY BRAĆMI
W CHRYSTUSIE
Solidarność i jedność prześladowanych – czy to ze względu na
religię, czy etniczność lub narodową tożsamość – stanowić
może najskuteczniejszy sposób
oporu i jednocześnie odporu
destrukcyjnych działań, którymi
posługują się prześladowcy.
Jezus Chrystus – prześladowany od ponad dwóch tysięcy
lat Bóg-człowiek – jest jedynym wyzwolicielem każdego
i wszystkich prześladowanych
ludzi różnych kultur i religii,
bez względu na przyczyny
opresji.
Według chrześcijaństwa, nie
ma już w Jezusie Chrystusie „innych”. Wszyscy ludzie stanowią
jedną rodzinę, gdyż Odkupiciel
zburzył mur oddzielający ludzi
– wrogość. Kategoria „innego”
została przez Syna Bożego usunięta z relacji międzyludzkich.
Jezus w tajemnicy wcielenia
upodobnił się w jednakowy
sposób do każdego człowieka,
a umierając na krzyżu odkupił
każdego.
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