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Nejsme lhostejní
Žijeme v prostředí, kde každý může svobodně vyznávat svou víru, pokud nenarušuje soužití
pluralitní společnosti a pokud nešíří nenávist a násilí. Ani si to pořádně neuvědomujeme, že
tato právní jistota je velkým výdobytkem demokratického zřízení a zdaleka není
samozřejmostí na mnoha místech naší planety. Protože nebereme tuto skutečnost jako
samozřejmost, která je jednou provždy zaručena, ale je ohrožována v globalizovaném světě
různými radikálními násilnými tendencemi, tím více cítíme povinnost pohledět i za hranice
naší vlasti, kde nejsou respektována základní lidská práva, k nimž bezesporu patří
i náboženská svoboda. Bohužel dosud existuje mnoho zemí, kde jsou za svou víru
pronásledováni i mnozí křesťané. S radostí se připojujeme k iniciativě Červená středa, která
boří pokušení netečnosti k těžkému údělu pronásledovaných. K pronásledování dochází
z různých důvodů i míra omezování má různou intenzitu.
Existují státy – Čína, Severní Korea aj., kde vládne náboženství nepřátelská státní ateistická
ideologie, která je v rozporu s vírou ve skutečnost transcendentní, přesahující vše pozemské.
Holedbá se nepotřebností náboženství a vnucuje občanům pouze horizontální vidění. Je
provázena nepřátelstvím a násilím vůči veřejnému projevu víry. Věřící jsou trvale ohrožováni
vězněním a i na životech.
Bohužel v mnoha islámských státech nepožívají křesťané rovnoprávného postavení a jsou
vystavováni různým šikanám. Islámský extrémismus ve své zaslepenosti se snaží vymazat ze
zemského povrchu všechny věřící různých tradic a odstínů.
Dochází k pronásledování a zabíjení i z důvodů kmenových nepřátelství v různých státech
Afriky. V některých státech Jižní Ameriky jsou na životě ohrožovány jedinci i skupiny těch
věřících, kteří usilují o sociální spravedlnost.
Je užitečné si uvědomit, jaká intenzita, pestrost a podoba boje proti náboženské svobodě
existuje a jaké rafinované nástroje používá.
Je chvályhodné, že podporu pronásledovaným vyjadřují čeští křesťané různých bratrských
křesťanských církví spolu s židovskou náboženskou obcí. Chceme společně svědčit a vyznat,
že „Hospodin je Bůh bohů a Pán pánů“, Bůh veliký, všemocný… zjednává právo sirotku

a vdově… On je tvá chvála“. /Dt 10,17-20/. Dobrý Bůh, který stojí na straně utiskovaných,
slabých a bezbranných, který nezůstává dlužen svým věrným ve víře a utrpení. Protože my
sami chceme být autentickým Božím obrazem, nemůžeme minout příležitost, abychom
vyjádřili solidaritu podpořenou modlitbami těm, kdo přinášejí velké oběti pro věrnost Tomu,
který je Pánem života i smrti.
Povědomí našich židovských a křesťanských obcí o pronásledovaných je třeba prohlubovat,
aby vešlo i do našich každodenních modliteb. Červená středa je nám příležitostí i inspirací.
Červená barva je barvou krve – oběti života pro víru – i varujícím znamením: stop persekucím
a potlačování náboženské svobody v mnoha státech a oblastech naší globalizované planety.
Zveme všechny souvěrce, aby se viditelným a srozumitelným symbolem této iniciativy stalo
zapálení červeného světla u našich synagog, modliteben a kostelů.
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