Preganjanje kristjanov po svetu
meji na genocid
V četrtek, 18. julija, je v slovenskem parlamentu pogorel minister za šolstvo Jernej
Pikalo s svojim predlogom zakona, ki je bil čisto izigravanje razsodbe Ustavnega
sodišča, da mora država plačevati 100% tudi vsem zasebnim šolam, ki uporabljajo
od države predpisan učni načrt (seveda lahko dodajo tudi kaj svojega). Pikalov
predlog je namreč hotel znižati državni delež od sedanjih 80% na 60%. Nobena
skrivnost ni, da je hotel minister in z njim vlada udariti predvsem katoliške šole,
so pa zraven prizadete tudi Waldorfske in Montessori šole. Pri vsem skupaj gre za
letni izdatek okrog 300.000 €, kar je beračija v primerjavi z brezglavim
zapravljanjem Šarčeve vlade na drugih področjih. Popolnoma jasno je, da gre
tukaj za eno od oblik preganjanja kristjanov, ki je v Sloveniji običajno že odkar so
se leta 1945 vlade polastili komunisti. Dejstvo pa je, da je v zadnjem desetletju to
preganjanje kristjanov po svetu zavzelo tak obseg, da je krščanstvo danes najbolj
preganjana religija na svetu. Zanimivo je o tej stvari poročilo Britanskega
zunanjega ministrstva, ki ga lahko preberete TUKAJ.
Je pa ob preganjanju kristjanov treba vedeti, da krščanstvo, še posebej pa katoliška
Cerkev, nikoli v zgodovini ni živela v popolnem miru povsod na svetu. Vedno je bila
nekje preganjana, včasih bolj splošno, včasih manj. Je pa tudi res, da je v času teh
preganjanj najbolj rasla in dokazovala svojo vitalnost s svetniki. Kar spomnimo se
svinčenih 50-tih in 60-tih let prejšnjega stoletja v Sloveniji, ko so škofa Vovka
zasliševali in maltretirali cele noči in končno še zažgali v Novem mestu, ko so iz
najmanjših, tudi izmišljenih razlogov zaplenili celo naklado cerkvenega tiska, ko je
udba prisiljevala duhovnike in bogoslovce, da bi sodelovali z njo in ovajali druge –
takrat je bilo bogoslovje polno: v šolskem letu 1970/71 so imele slovenske škoﬁje
in redovi 380 bogoslovcev, leta 1970 pa 46 novomašnikov. Nisem poklican, da bi
sodil, morda pa le drži pregovor, da je katoliška Cerkev kot zrezek: bolj ga tolčeš,
večji je. Včasih so rekli, da je kri mučencev seme novih kristjanov. Morda bi danes
lahko rekli, da je zgled sodobnih pričevalcev magnet novih kristjanov. Eno pa
gotovo drži: Evropa se bo vrnila nazaj v krščanstvo, ali je pa ne bo.

