Komu je mar, ko v Evropi zažigajo
cerkve in pobijajo duhovnike
Slovenske pa tudi druge medije je dokaj neopazno obšla novica o uboju duhovnika
v Franciji. Žal ni bil prvi duhovnik, kije bil zadnja leta ubit v tej državi. Pred leti je
islamistič- ni skrajnež med mašo ubil duhovnika. Obema duhovnikoma je bilo
skupno to, da sta bila prijazna do priseljencev, slednji je celo delal z njimi. Torej
ne gre za nekakšno maščevanje ljudem, ki bi bili proti priseljencem ali bi širili
nestrpnost do njih. Nedavni umor, ki seje zgodil na zahodu Francije, je zagrešil
40-letni priseljenec iz Ruande. V času zločina je bil storilec še pod sodnim
nadzorom zaradi požiga v katedrali mesta Nantes. Mimogrede, v požaru so
zgorele orgle iz 17. stoletja ter bila poškodovana znamenita barvna okna. V
zadnjih letih beležimo v Franciji vse večje število požigov cerkva. Močno je
odmeval tudi požar znamenite cerkve Notre Dame v Parizu. Tu sicer naj bi ne šlo
za podtaknjen požar, a je zgorel eden od simbolov Pariza, Francije, Evrope in
seveda krščanstva.
Preseneča molk velikih medijev ob teh zaskrbljujočih pojavih. Ne zmorejo ali pa
nočejo jih obsoditi s tako mero kot obsojajo druge podobne pojave sovražnosti. Ne
razumem te njihove drže. Zakaj je tako težko obsoditi te zaskrbljujoče pojave. Še
poročajo ne o njih!
Pa gre tukaj za človeška življenja! Nenazadnje bi jih lahko skrbelo, ko gre za
uničevanje kulturne dediščine, ko gorijo znamenite francoske katedrale in druge
umetniško bogate cerkve. Kje se lahko končajo taka dejanja? Danes požigajo
cerkve in pobijajo duhovnike – kdo bo jutri na vrsti? Bodo to izobraženci? Ženske?
Če danes dominantni mediji molčijo o tem, ali se bodo čez čas čudili, če bodo neki
‘evropski talibani’ bliskovito zasedli kakšno glavno mesto in vzpostavili svoj režim
z vsemi grozotami?
Ne obsojanje takih pojavov daje moč (skrajni) desnici. Tako je v Franciji po uboju
duhovnika voditeljica desnice in resna kandidatka za predsednico republike
Marine Le Pen dvignila glas in se vprašala, kako so dopustili, daje nezakonit
migrant, potem ko je zažgal katedralo, lahko umoril še duhovnika in zakaj ga niso
prej izgnali? Ali ni ta njen protest upravičen? Ji lahko očitamo ogorčenje in
zaskrbljenost, ko je branila življenja in protestirala proti uničevanju kulturne

dediščine ter proti preganjanju kristjanov? Ne moremo izključiti, daje to storila
tudi zato, da sije nabirala naklonjenost volivcev, toda njen protest proti takim
pojavom je upravičen, čeprav ji je aktualna francoska politika odgovorila, da
priseljenca ne morejo izgnati, dokler je pod sodnim nadzorom. Ostaja dejstvo, da
dokler sedanja evropska politika in celotna družba na čelu z mediji ne bo odločno
obsodila pojavov sovražnosti do kristjanov, ki se kažejo že v zaskrbljujočih
dogodkih kot so uničevanje cerkva in uboji duhovnikov, bodo pridobivale (skrajne)
desne stranke, ki bodo vse to obsojale. Ne jezimo se zato nad desnimi strankami,
ampak nad celotno sedanjo dominantno evropsko politiko, ki ni pripravljena
zaščititi evropske kulture in svojih državljanov! Če bi toliko energij vložila v
zaščito svojih državljanov pred nasiljem priseljencev, kot jih vlaga v krotitev
desnih strank, bi živeli bolj varno.
Nikakor ne pozivam k pogromu nad priseljenci ali tujci. Zahtevam pa, da
Evropejci in kristjani živimo v miru, da ne pobijajo naših duhovnikov in ne
uničujejo cerkva, ki so tudi del naše kulture. Če moramo mi odgovarjati za svoja
dejanja, zakaj ne bi priseljenci? Če priseljenci in njihovi zagovorniki zahtevajo, naj
spoštujemo njihovo kulturo, zakaj lahko oni uničujejo našo? Zaskrbljujoči pojavi
sovraštva do kristjanov, ki jih poznamo tudi v Sloveniji, in njihovo nekaznovanje
dajejo storilcem občutek, da lahko počnejo, kar se jim zdi, saj za svoja dejanja ne
bodo odgovarjali. Posledica te nerazumljive in nespametne evropske drže je
porast vse večjega števila napadov (zažigi in uničevanje) na katoliške cerkve v
Francij. In ne samo tam. Nadvse zaskrbljujoče so tudi žrtve med duhovniki. Koliko
uničenih cerkva in pobitih duhovnikov bo še potrebno, da se bo zbudila in
spametovala Evropa?

