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Zapraszamy na wystawę zdjęć

Ø Co to za wystawa?
Autorem zdjęć jest chrześcijanin urodzony w Syrii, Asyryjczyk prof. Michael Abdalla, od dziecka posługujący
się językiem aramejskim. Wystawa dotyczy miejsc i wydarzeń związanych z duchowością, historią
i teraźniejszością asyryjskich chrześcijan w regionie Tur Abdin w dzisiejszej Turcji. W ostatnim dniu
wystawy, 11 września, po Mszy św. o 12:00, prof. Abdalla opowie o wystawie i o Asyryjczykach. Będzie
możliwość nabycia książek!!!
Ø Kim są bliscy naszemu sercu Asyryjczycy?
Asyryjczycy to naród semicki, jeden z najstarszych narodów, mogący poszczycić się ogromnym wkładem
w rozwój kultury, nauki i religii świata, zamieszkujący północny Irak i Syrię, północno-zachodnie rejony
Iranu oraz południowo-wschodnią Turcję .
Asyryjczycy są chrześcijanami od I w., należą przede wszystkim do Kościołów Wschodnich, takich jak:
Kościół Syriacko-Ortodoksyjny i Asyryjski Kościół Wschodu, a także do Kościołów unickich. Niewielka cześć
Asyryjczyków wyznaje rzymski katolicyzm i protestantyzm.
Historia Asyryjczyków jest bardzo ciekawa i niezwykle bogata, liczy ponad 5500 lat. Jest to lud, którego
działalność kulturowa i naukowa wpłynęła również na kształt naszego życia w XXI wieku.
Ø Kim my jesteśmy?
Wystawa jest organizowana z inicjatywy fundacji Przyjaciele Chrześcijan Orientu. Miłość Chrystusa nas
przynagla (2 Kor 5,14) i los naszych braci chrześcijan, zwłaszcza Asyryjczyków, żyjących na Bliskim
Wschodzie, nie jest nam obojętny.
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Dowiedz się więcej: https://www.keristeyane.pl

https://annur.pl

http://szlomo.org

Sytuacja chrześcijan w krajach orientu
Czytanie Biblii, chodzenie na niedzielną Mszę św., rozmawianie o Jezusie, odmawianie różańca… To wydają
się nam zupełnie normalne, codzienne czynności. Jednak w wielu częściach świata tak nie jest. Robienie
którejkolwiek z tych rzeczy może oznaczać narażenie własnego życia: śmierć, ukamienowanie lub trafienie
do obozu pracy przymusowej.
Obecnie miliony chrześcijan cierpią z powodu prześladowań. Ciężar cierpienia Kościoła przesunął się
z krajów komunistycznych do krajów muzułmańskich. Jeszcze niedawno tętniące życiem kościoły
i chrześcijańskie miasta Syrii i Iraku są w ruinie, a zagrożenie ze strony fanatyków religijnych, nacjonalistów
i pospolitych złodziei uniemożliwia chrześcijańskim uchodźcom powrót i odbudowę. Ich nieruchomości
są nielegalnie zajmowane i rabowane.
W wielu krajach chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie; dzieci
z powodu swojej wiary lub wiary rodziców mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia; z powodu
presji otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne strony. W wielu krajach zabrania
się chrześcijanom budowania kościołów, a nawet spotykania się w prywatnych domach. W przypadkach
aktów przemocy władze państwowe rzadko interweniują, nasi bracia w wierze nie otrzymują pomocy ze
strony policji czy wojska, nie wszczyna się dochodzeń, a ciemiężyciele nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności czy kary za swe czyny.
Słuchając statystyk prześladowań, można zbytnio skupić się na liczbach. Nie traćmy z oczu osób, które kryją
się za tymi liczbami.
Możemy się łudzić, że islam jest taki okrutny wszędzie, tylko nie u nas. Jednak islam to islam, a wzorce
zachowań muzułmanów powtarzają się w każdym kraju i bezpośrednio zależą od tego, jaki odsetek
stanowią muzułmanie w danym kraju.
FUNDACJA PRZYJACIELE CHRZEŚCIJAN ORIENTU
z siedzibą:
ul. Janusza Zeylanda 1/8
60-808 Poznań
Rachunek bankowy: 92 1140 2004 0000 3102 8105 9650

Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/przyjacielechrzescijanorientu

Bądźmy w kontakcie!
Z Bogiem!

