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Ziua Drepturilor Omului : Rugați‐vă pentru cei persecutați!
Cu ocazia "Zilei Drepturilor Omului" (astăzi, 10 decembrie) care comemorează Declarația
Universală a Drepturilor Omului adoptată de Organizația Națiunilor Unite în urmă cu 65
ani, creștinii din întreaga lume își amintesc și de frații și suroriile lor persecutați și
subjugați. Episcopul Bisericii Evanghelice C. A. din România, Reinhart Guib, apelează
așadar la rugăciune și solidaritate cu toți oamenii care suferă în urma persecuției
religioase.
Istoria omenirii este în cea mai mare măsură și o cronică de acordare și restricționare a
libertăților religioase. "Am fost de mult timp de părere că libertatea religioasă nu ar trebui să
fie refuzată", au declarat Împărații romani ai Antichității Constantin I. și Licinius în 313 d.Hr.
în renumitul lor acord, care a fost de o importanță deosebită pentru creștini. În ceea ce
privește opresiunea și persecutarea la 1.700 ani după acest "Edict de la Milano" Creștinismul
este totuși cea mai afectată comunitate religioasă din întreaga lume.
Știri despre încălcări grave ale drepturilor omului împotriva creștinilor pătrund în mod
regulat din diverse părți ale lumii islamice, din India și din Coreea de Nord. Recent , în special
soarta comunităților creștine din Siria a fost în centrul atenției mass‐mediei. Cu toate
acestea, chiar și în țări precum Turcia, Tunisia sau Vietnam creștinii suferă uneori sub
amenințare și discriminare.
Toți cei persecutați sunt incluși în rugăciune
În istoria Bisericii Evanghelice C. A. din România toleranța și acceptare joacă un rol
important. Mai ales în Transilvania, oamenii pot fi mândrii de o tradiție a toleranței, cel puțin
de la Reforma încoace. Prin urmare, Episcopul Reinhart Guib vede solidaritatea cu cei care
sunt persecutați din motive de credință ca o datorie creștină: "Noi creștinii împărtășim
’dorința libertății , dreptății și păcii în lume’, la care se referă Declarația Drepturilor Omului,
cu toți oamenii. În acest sens, și în conștientizarea faptului că există autori și victime ale
persecuțiilor religioase și printre non‐creștini precum și între creștini, vă invit pe toți să vă
rugați pentru libertatea religioasă."
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