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Przeznaczenie: Klasy Gimnazjalne i Szkoła Średnia
Cele katechezy: uczeń powinien wiedzieć, że wiara chrześcijańska posiada najwięcej wyznawców
i jednocześnie jest najbardziej prześladowaną. Uczeń powinien znać obecną sytuację religijną
w Egipcie a także, co można robić w obronie współczesnych męczenników za wiarę.
Środki dydaktyczne: Mapa Fizyczna Świata, film DVD.
Przebieg katechezy:
1. Wprowadzenie, informacje o Egipcie.
Wraz z uczniami szukamy na Mapie Świata, Egiptu, następnie pytamy, z czym kojarzy się im
Egipt i co wiedzą na temat tego kraju. Bardzo często współczesny Egipt kojarzy się z opowiadaniami
o Faraonach, piaskach pustyni, piramidach lub miejscowościach wypoczynkowych, takich jak
Hurghada czy Sharm El Sheikh. Uczniowie wymieniają znane im miasta i miejscowości,
a korzystając z mapy staramy się je odnaleźć.
Warto przybliżyć uczniom podstawowe informacje o Egipcie:
Egipt leży w Afryce Północnej między 22 a 32 stopniem szerokości geograficznej północnej.
Sąsiaduje od południa z Sudanem, od zachodu z Libią, od wschodu z Izraelem. Częścią granicy
wschodniej są wody Morza Czerwonego, zaś granica północna to Morze Śródziemne. Jest to kraj
o powierzchni 1001,5 tys. km2 i 53,2 miliona mieszkańców [dane z 1990 roku]. Mimo iż statystycznie
na 1 km2 przypadają 53 osoby, praktycznie życie koncentruje się w Delcie Nilu i wzdłuż rzeki;
tam mieszka ponad 1600 osób na 1 km2.
Egipt dzieli się na 4 regiony: dolinę i deltę Nilu, Pustynię Zachodnią, Pustynię Arabską
oraz półwysep Synaj. Obie pustynie stanowią wschodnią część największej pustyni świata – Sahary.
Nil jest jedną z najdłuższych rzek świata [6671 km]. Jego delta i dolina to najważniejsze części kraju.
Mimo iż miejsce to zajmuje zaledwie 4% powierzchni odegrało ono przed wiekami rolę kolebki
kultury starożytnych cywilizacji, a dziś skupia życie całego państwa.
Egipt jest najstarszym państwem świata o zapisanej, udokumentowanej historii liczącej blisko
5000 lat, czyli niemal pięciokrotnie dłuższej niż historia Polski. Wojna trojańska, którą dobrze
pamiętamy z "Iliady" Homera uznawana przez większość Europejczyków za prehistorie, miała
miejsce w czasach Nowego Państwa.
Historia Egiptu jest również nierozerwalnie związana z dziejami Starego i Nowego
Testamentu. To tu, w obecnym Kairze, prawdopodobnie przez pewien czas mieszkała Święta
Rodzina. Chrystianizacja Egiptu nastąpiła wraz z nadejściem tej nowej religii z Cesarstwa
Rzymskiego. Po podziale Cesarstwa w roku 395 n.e. na Wschodnie i Zachodnie Egipt znalazł się
w strefie wpływów Bizancjum ze stolicą w Konstantynopolu. Chrześcijan w Egipcie nazywamy
Koptami, a kopt oznacza Egipcjanin - potomek Faraona. Kościół koptyjski podzielony jest na:
ortodoksyjny kościół koptyjski i kościoł katolicki obrządku koptyjskiego. W 641 roku następuje
napływ Arabów i islamizacja kraju.
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2. Chrześcijaństwo i prześladowanie Kościoła we współczesnym świecie.
Jako wprowadzenie do tematu związanego z prześladowaniem Chrześcijan podajemy
stan liczbowy chrześcijan na świecie. Nasza religia jest wyznawana obecnie przez ok. 33% ludności
świata. Wśród blisko 2,5 miliarda chrześcijan wyróżnia się (dane z 2011):
ok. 1,16 mld katolików,
ok. 1,04 mld protestantów, w tym:
ok. 612 mln charyzmatycznych,
ok. 426 mln klasycznych,
ok. 271 mln prawosławnych,
ok. 87 mln anglikanów,
ok. 35 mln chrześcijan należących do pozostałych odłamów.
Do ostatniej pozycji zalicza się również różnego rodzaju sekty pochodzenia chrześcijańskiego.
Chrześcijanie przeważają w strukturze religijnej Europy, na terenach skolonizowanych
przez Europejczyków – obu Ameryk i Australii, w Afryce stanowią ok. 38% ludności, w Azji –
stanowią mniejszość. Pomimo tendencji rozwijającej się chrześcijaństwa jest ona bardzo mocno
prześladowana przez wyznawców Islamu i systemy komunistyczne.
Katolicka organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przedstawia 40 krajów świata,
gdzie dochodzi do brutalnych i krwawych prześladowań. Największą liczbę państw-prześladowców
zajmują kraje islamu. I nie chodzi tutaj o sporadycznie występujące akty przestępcze dokonywane na
chrześcijanach, ale systemowe i strategiczne prześladowanie chrześcijaństwa. Przykłady krajów
islamu, gdzie dochodzi do łamania praw człowieka oraz deptania wolności religijnej: Arabia
Saudyjska, Afganistan, Algieria, Bahrajn, Bangladesz, Etiopia, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Liban,
Malediwy, Malezja, Maroko, Mauretania, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Turcja, Ziemia Święta
(Autonomia Palestyńska: Zachodni Brzeg Jordanu oraz Strefa Gazy), Egipt.
Warto przypomnieć sobie o zamieszkach w Egipcie przed rokiem i dążenia Egipcjan
do demokracji. Należy sobie postawić pytanie, co oznacza demokracja w takim myśleniu.
Rok po Arabskiej Wiośnie, która miała przynieść wolność, otrzymujemy coraz więcej
sygnałów, że demokracja na Bliskim Wschodzie służy zaostrzaniu represji wobec chrześcijan
koptyjskich, którzy żyją tam od samych początków chrześcijaństwa. Europa popierała przemiany
demokratyczne i dlatego dziś musi wziąć odpowiedzialność za bliskowschodnich chrześcijan.
Nie można przyglądać się biernie czystkom religijnym w tym regionie.
W Egipcie chrześcijanie, czyli Koptowie, nie mogą awansować w pracy, pełnić publicznych
stanowisk, w polityce, w urzędach, w policji, armii, kapłani nie mają prawa ewangelizować, głosić
publicznie Chrystusa, są narażeni na ataki fundamentalistów, ponieważ policja i urzędnicy
państwowi nie są skłonni stawać po stronie mniejszości chrześcijańskich. Krwawe i brutalne
prześladowania dokonywane są w biały dzień.
Zachęcamy następnie uczniów do uważnego obejrzenia filmu.
3. Wyświetlanie załączonego filmu DVD.
Dla zobrazowania obecnej sytuacji Chrześcijan w Egipcie wyświetlamy załączony film
przygotowany przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
4. Zakończenie katechezy wspólna modlitwą o jedność chrześcijan.
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