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Panie Narayanie Gowda, twój Jesu Christu uczynił to, czego wszystkie siły policyjne i prawa tego kraju nie
były w stanie dokonać – zmienił pana w praworządnego obywatela.
Słowa komendanta policji skierowane do dawnego hinduskiego ekstremisty.
Książka ta przedstawia dzieje prześladowań chrześcijan w Indiach od przybycia do tego kraju jednego z
apostołów Jezusa po czasy współczesne, naznaczone piętnem hinduskiego fanatyzmu.
Na przestrzeni historii indyjscy chrześcijanie wielokrotnie spotykali się z opozycją ze strony hinduskich
kapłanów, mocarstw kolonialnych i islamskich najeźdźców. Ci, którzy cierpieli dla Chrystusa, wywodzili się z
wielu różnych środowisk. Byli wśród nich biedacy, radżowie, jezuici i protestanccy misjonarze.
Dzisiaj także prześladowania spadają na tych, którzy porzucają hinduizm i uświęcony tradycją system
kastowy. Ekstremiści hinduscy, stając w obronie zaburzonego porządku społecznego, usiłują zmusić
chrześcijan do powrotu do życia podporządkowanego hinduskim bożkom i wyższym kastom. Niektórzy
powrócili na łono hinduizmu. Wielu tego nie uczyniło.
Pomimo okresów, w których kościół nie potrafił właściwie określić swoich priorytetów, wyznawcy Chrystusa
swoim własnym życiem pisali kolejne rozdziały tej pełnej zwycięstw historii. Ryzykując utratą dobytku,
uwięzieniem, torturami, a nawet śmiercią, wciąż pozostają wierni Bogu.
Czytając ten zwięzły opis prześladowań w Indiach, zadaj sobie pytanie, czy mógłbyś powtórzyć za apostołem
Tomaszem, który poniósł tam śmierć męczeńską: „Pójdźmy i my, aby razem z Nim umrzeć” (J 1,16)?
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