pronásledování křesťanů dnes

„Už nevíme, jak upoutat
pozornost vlád a lidí…“
„Jejich genocida totiž
probíhá za naprosté
lhostejnosti, ne-li
s dobrozdáním
západních mocností.“
Ignác III. Younan,
patriarcha
syrskokatolické církve

„To vše se děje za zjevné lhostejnosti Západu. Už nevíme, co
bychom měli dělat, abychom vzbudili nějaký zájem, upoutali
na sebe pozornost vlád a lidí, kteří na mezinárodní scéně mají slovo.
O Islámském státu, který nyní ohrožuje město Kobani, se mluví jako
o nové značce parfému…,“ řekl v říjnu 2014 pro vatikánský rozhlas
antiochijský syrskokatolický patriacha Ignác III. Younan.
Výběr z otřesných fotografií z Kobani, Mosulu a dalších míst v Sýrii
a Iráku – fotodokumentaci, která zachycuje scény z novodobého
pronásledování křesťanů – jsme umístili na samostatnou dvoustranu
této přílohy. Jsme si vědomi toho, že řada lidí by nebyla schopna
číst články, vedle kterých by v zorném poli byly tyto obrazy…
Současně jsme však považovali za svou povinnost zprostředkovat
celou skutečnost – i když je hrozná. Protože – a snad s námi budete
souhlasit – toto musí lidé vědět!
Víc než stokrát slyšet…

„Snímky jsou hrozivé. Řady žen přiJohannes Gerloff, německý žurna- poutaných k sobě jsou nabízeny na prodej
lista, který se dlouhodobě specializuje jako sexuální otrokyně. Muži jsou přina Blízký východ, popisuje současné pro- nuceni ulehnout do hromadných hrobů
následování křesťanů v Sýrii a Iráku:
a pak usmrceni střelou do hlavy. Kříže,

… je na vlastní oči vidět – pak
teprve člověk pochopí!

Dokonce když člověk uvidí pět nebo šest
fotografií, tak stále ještě nechápe… Řekne
si: To se stala hrozná věc – ale nepochopí rozsah toho, co se děje. Teprve
když jsem viděl desítky a stovky fotografií
a videí, došlo mi, co se to děje. Věřím, že
i vás fotografie na následující dvoustraně
i na dalších stranách této přílohy nenechají lhostejnými. Je třeba opravdu intenzivního nasazení a pomoci!
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Foto: ACLJ.org

P. Pavel Zahradníček OMI
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Vypálení křesťanské čtvrti v pákistánském Lahore, jaro 2013

na nichž visí zkrvavená lidská těla. Hlavy
– stínají je nejen vojákům, nýbrž i miminkům – se vystavují na kůlech, což pak vrazi
fotografují a pyšně zveřejňují na internetu.
(…) V polovině druhého desetiletí jedenadvacátého století hrozí jedné z nejstarších křesťanských kultur na světě zánik.“
(zdroj: http://neviditelnypes.lidovky.cz)
I když slyšíme, že „dnes je na celém
světě pronásledováno až 200 milionů
křesťanů a více než 100 tisíc z nich je
každoročně umučeno nebo zabito a že
dnešní pronásledování má více obětí než
pronásledování v dobách prvních křesťanů“ (údaje z listu českých a moravských
biskupů o pomoci trpícím křesťanům
z 27. 10. 2014), nedovedeme si představit
nic konkrétního.

pronásledování křesťanů dnes

Irácké středoškolačky, křesťanky, pořádaly společnou
oslavu – za to byly zmasakrovány islamististy z IS

Foto: mnnonline.org

Bojovníci tzv. Islámského státu hromadně popravují stovky zajatých mužů

Foto: catholic4lifeblog.wordpress.com

Foto: rasanews.ir

Když o tom člověk jen čte, nechápe, co se
děje… Pochopí, teprve když to vidí…

Jeden z mnoha mladých syrských křesťanů ukřižovaný džihádisty

Foto: blogspot.com

Server Catholic Online přinesl snímky iráckých křesťanů,
kteří dostali na vybranou: islám, nebo smrt

Foto: Catholic Online

Foto: Catholic Online

Džihádista uřezává hlavu spoutanému mladíkovi – jeden
z mnoha případů zdokumentovaných samotnými vrahy

Příslušník Islámského státu ukazuje hlavy svých protivníků

„Tento fanatismus a radikalismus,
který se šíří se souhlasem
či lhostejností mocných,
nám nahání strach.“
Ignác III. Younan, patriarcha
syrskokatolické církve
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Omluvte, prosím, nízkou kvalitu fotografií v tomto obrazovém zpravodajství. Fotografie nejsou dílem profesionálních fotografů, ale většinou samotných vrahů.

Foto: 2x www.raymondibrahim.com

S farníky od nemluvňat přes mladé
až po starce zemřel i jejich kněz

Foto: twitter.com, @AssyriansUnited

Foto: Catholic Online

Teroristický útok na kostel Panny Marie (Our Lady of Salvation), Irák, 2010
– vyvražďování křesťanů v Iráku není otázkou posledního roku!

Připoutaná holčička je nucena sledovat zabití svých rodičů. Vpravo nahoře:
irácký křesťan drží bezhlavé tělíčko své dcery. Vpravo dole: jezídské dítě se dívá
na své vrahy

Podobně krutě jsou dnes křesťané
pronásledováni, vražděni
a mučeni nejen v Sýrii a Iráku!
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Záchranáři a rodinní příslušníci identifikují těla studentů zabitých islamistickými
extremisty při útoku na zemědělskou školu v Gujbě v Nigérii v neděli 29. září 2013,
zprávu přinesla agentura AP
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(z listu českých
a moravských
biskupů)
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AP Photo

„Nemůžeme být
lhostejní, ani nestačí
náš soucit nebo
nářek, protože by
nebyl upřímný,
kdybychom nevyužili
prostředky pomoci,
které máme.“
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Pomozte!

Uprchli jsme, já a bratři Joseph
Atticha a Hani Daniel, útoku
a brutální invazi skupin
Islámského státu jen několik
hodin předtím, než se zcela
zmocnily města Qaraqoshe
a Ninivské planiny. Pomohli
jsme před tímto peklem utéct
i několika chudým rodinám.

Rodiny syrských křesťanů opouštějí svou tisíciletou vlast a hledají útočiště v iráckém Kurdistánu

Foto: všechny snímky v tomto článku pocházejí z archivu autora, není-li uvedeno jinak

Ti, kteří zde žili tisíce
let, tu končí…

dejci (učedníci Jana Křtitele), vyznávají váni ve své vlastní zemi v Sindžáru (Sinnáboženství míru, nedisponují žádnými jaru), v Mosulu a na Ninivské pláni. Jejich
Irácké menšiny, které jsou po tisíciletí milicemi ani ochranou. Nemají žádné majetek je ukraden, domy zkonfiskovány,
původními obyvateli země již od doby sta- zbraně, nikdy ve své zemi nevyvolali muži pozabíjeni, ženy a děti zneuctěny
rověké Mezopotámie, jsou dnes ponižo- žádnou válku, nemají mimo Irák žádný a prodávány na dražbě v pětihvězdičkovány, zesměšňovány, masakrovány… Tyto domov ani oporu. Dnes jsou v posledním vých hotelech v Mosulu. Je to opravdová
menšiny, zvláště křesťané, jezídové a man- tažení, zasaženi přímo do srdce, masakro- tragédie 21. století. Právě dnes by civilizovaný svět a země, které hlásají svobodu
a rovnost, měly ihned reagovat…

Muži jsou pozabíjeni, ženy a děti
zneuctěny a prodávány na dražbě
v pětihvězdičkových hotelech v Mosulu.
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Označeni písmenem „nun“

Od července 2014 se píše nová stránka
historie pronásledování v Iráku. Křesťané si musí, na rozdíl od ostatních

pronásledování křesťanů dnes

Křesťané si
musí vybrat
mezi obrácením
k islámu, placením
džizji (daně,
kterou vyjadřují
své podřízení
muslimům tak, jak
to požaduje korán),
nebo odejít.

•

•

Křesťané byli v Iráku pronásledováni i před rokem 2003 za vlády
Saddáma Husajna.
Po jeho svržení v nastalém mocenském vakuu pronásledování
zintenzivnělo – doprovázeno naprostým nezájmem ze strany
západních zemí. V letech 2003 až 2013 muselo uprchnout z Iráku
více než 750 000 křesťanů z milionu těch, kteří tam žili před
svržením Saddáma Husajna.
V roce 2014 byly rozsáhlé oblasti Iráku, kde křesťané žili dvě
tisíciletí, od křesťanů prakticky dokonale „vyčištěny“.

byl odchod žijících a ponížených křesTohoto 6. srpna, který je dnem křesťanů s pouhým oblečením, které nesli ťanského svátku Proměnění Páně, ale
na zádech, už tak velkou milostí…
rovněž výročím svržení první atomové
bomby na Hirošimu během druhé světové
Masakr v Qaraqosh
války, tento den se město Qaraqosh, které
To nejhorší však mělo teprve přijít. Středa má 45 000 obyvatel, stalo terčem sérií
6. srpna 2014 zůstane zvlášť krvavým bomb svržených na obytné čtvrti. Smrt si
dnem pro křesťany na Ninivské pláni. vzala první tři oběti již ráno tohoto hrozV této oblasti bylo jedenáct křesťanských ného dne: mladou sedmatřicetiletou ženu
měst. Některá z nich existují od dob a dvě děti ve věku pěti a devíti let. Tato
Asyrské říše, jako Karamless, Telleskof událost vyvolala paniku mezi obyvateli
a Qaraqosh.
celého regionu. Krev těchto prvních
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Počáteční snímek fotosérie, poslední zachycuje téhož křesťana mrtvého
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Je to opravdová
tragédie 21. století.
Právě dnes by
civilizovaný svět
a země, které
hlásají svobodu
a rovnost, měly
ihned reagovat…

•

Foto: The Voice of Syria

vyznání, které Korán neuznává (a kteří
podle Koránu mají jen dvě možnosti: přijetí islámu, nebo smrt – pozn. redakce),
vybrat mezi obrácením k islámu, placením džizji (daně, kterou vyjadřují své
podřízení muslimům tak, jak to požaduje
korán – pozn. redakce), a nebo odejít.
Písmeno „nun“, „N“, bude od této
chvíle rozlišujícím znamením křesťanů,
„Nazorejců“. V Mosulu bylo toto písmeno
napsáno na domy a statky křesťanů a jsou
nyní zabaveny Islámským státem. Po ultimátu, které dostali od džihádistů 18. července, byli křesťané donuceni opustit
město Mosul, starověké Ninive, během
24 hodin. Na check-pointech (kontrolních stanovištích) při výjezdu na ně čekala
past: ozbrojenci Islámského státu v Iráku
a Levantě je zastavili a obrali. Vzali jejich
zlato a stříbro, celoživotní úspory, s brutalitou a výsměchem. Auta byla konfiskována, osobní doklady, pasy a pozemkové
knihy roztrhány a nemilosrdně zničeny
před jejich očima. Ano, pro džihádisty

Exodus křesťanů z Iráku
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„Momentálně jsme v Ankawě, kde se bez přístřeší nachází několik tisíc křesťanů. V žalostné a nelidské situaci
spí na lavicích v kostelích, v zahradách, na chodnících. Je hanba vidět tyto davy ponížených rodin, dětí
a starců. Dějiny pronásledování a mučednictví se nepřestávají opakovat,“ píše ve svém svědectví ze srpna
2014 bratr Najeeb Michael OP, který společně s asi 130 000 křesťanů uprchl v roce 2014 z Iráckých území
ovládaných Islámským státem na území ovládané Kurdy.

nevinných obětí, která způsobila masivní žení Kurdů, předtím než začalo svítání, je
úprk obyvatel, pomohla zachránit mnoho Ninivská pláň prázdná: obyvatelé utekli
dalších životů. Několik stovek kamionů, ze svých domovů, nechali za sebou svůj
osobních aut a traktorů začalo transporto- majetek. Jak hrozný obraz, absolutní smuvat více než 30 000 obyvatel do Kurdistánu. tek, vidět to, co jsem viděl toho dne: několik tisíc aut nalepených jedno na druhé,
Exodus pokračuje
přetížených muži a ženami, dětmi a starci,
V půl čtvrté ráno, 7. srpna, se kurdské vyděšenými a zablokovanými v zavřeném
vojenské síly, které až doposud účinně check-pointu – kontrolním stanovišti
bránily Ninivskou pláň, náhle stáhly v Kalaku. Všichni tito lidé museli opusa nechaly za sebou tuto oblast jako snad- tit svá vozidla a přejít tuto poslední barinou kořist „černých fantomů“ Daa'shu éru, než se vydali pěšky na cestu exodu
(Islámského státu). Pouhou hodinu po sta- do iráckého Kurdistánu.

Během dvou týdnů
více než 130 000
křesťanů uteklo
z Ninivské pláně.
Čísla, která si běžný člověk
nedokáže představit

Během dvou týdnů více než 130 000 křesťanů uteklo z Ninivské pláně. Veškeré
plody své práce, všechen svůj hmotný
majetek zanechali za sebou. Utekli
do třech okresů autonomní oblasti iráckého Kurdistánu. Připojili se v této oblasti
k dalším 100 000 jiných křesťanů, kteří
tam již chtě nechtě dorazili dříve.
Momentálně jsme v Ankawě, kde se
bez přístřeší nachází několik tisíc křesťanů. V žalostné a nelidské situaci spí
na lavicích v kostelích, v zahradách,
na chodnících. Je hanba vidět tyto davy
ponížených rodin, dětí a starců. Dějiny
pronásledování a mučednictví se nepřestávají opakovat.

Pro džihádisty byl odchod žijících
a ponížených křesťanů s pouhým
oblečením, které nesli na zádech,
Pomozte!
Vznáším apel k mezinárodní komunitě:
už tak velkou milostí… není čas k tomu reagovat, abychom zachráKřesťané z Ninivské pláně směli zachránit jen své holé životy

nili a dále ochraňovali tuto mozaiku menšin, které dnes hrozí, že bude vyhubena?
Zmizí-li tyto menšiny, bude potopena část
historie světa. Vytlačte džihádisty, kteří
vzali naši zemi a umožněte nám, abychom
se vrátili domů a žili v bezpečí! Když
ne, pomozte těm, kteří mají touhu odejít do jiné země a žít konečně důstojně!
Je prvořadé zachránit dnes všechny tyto
muže a ženy, kteří trpí, ale doufají, že
budou moci někde začít důstojně žít.
bratr Najeeb Michaeel OP
Autor, který sepsal své svědectví v srpnu
2014, je řeholník, dominikán, který žil
v dominikánském konventu v Qaraqosh.
Je zakladatel a ředitel „Digitálního centra
orientálních rukopisů v Iráku“ (C.N.M.O.).
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pronásledování křesťanů dnes

Vypálený a zničený kostel koptských křesťanů v egyptské provincii Minya. Jen v srpnu 2013
bylo v Egyptě zničeno Muslimským bratrstvem na 50 kostelů

Otrok a nevěřící: žádná práva
poruje islám, protože se domnívají, že tak
Neznalost řady lidí jde tak daleko, že se oslabí křesťanství. A vůbec nevědí, že jako
domnívají: Nás se islám netýká, protože ateistům jim bude ze strany islámu hrozit
jde o věc náboženství a my jsme nevěřící. ještě daleko větší nebezpečí a pronásleŘada lidí dokonce v Evropě záměrně pod- dování než křesťanům. To, že v Sýrii,
Exteriér koptského kostela v egyptské provincii Minya, zničeného v srpnu 2013 Muslimským bratrstvem

V Evropě budeme většinou

To, co se děje, by nás mělo
vyburcovat k pomoci,
ale i k zamyšlení!

Foto: RIA Novosti/ Andrey Stenin

Amr Chálid (v anglickém přepisu Khaled) je v arabském světě velmi populární
a vlivný egyptský televizní islamistický
kazatel. V době vydání tohoto článku
označilo jeho profil na Facebooku jako „To
se mi líbí“ již víc než čtrnáct milionů lidí
a rychle přibývají další… Už v roce 2008
v rozhovoru pro egyptskou televizní stanici Dream 2 na otázku moderátora: „Jak
vidíte situaci islámu v Evropě?“ odpověděl
ještě poměrně umírněně, ale zcela jasně:
„Nejdůležitější je, že v Evropě je 25–30
milionů muslimů. To má řadu důsledků.
Znamená to, že muslimové budou během
20 let většinou, což může mít mimořádný
vliv na vytváření rozhodnutí.“ A dodává:
„Ale lidé na Západě neví o muslimech nic.“
(celý záznam s anglickými titulky viz:
youtube.com/watch?v=6UlwqhwuPN8)
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Snad sledujete pronásledování, mučení
a vraždění křesťanů muslimy v Sýrii,
v Iráku či v řadě afrických zemí jen jako
takovou zajímavost – a možná, že je nesledujete vůbec, protože vás to nezajímá.
Myslíte si: My jsme daleko, v Evropě…
A přitom právě v těchto zemích miliony
lidí považují za jisté, že je jen otázkou
krátkého času, než se islám ujme vlády
v Evropě. Slyší to nejen v mešitách, ale
i v rozhlase, diskutuje se o tom v televizi…
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„Naše utrpení dnes je předehrou
toho, co čeká vás, Evropany
a západní křesťany v nejbližší
budoucnosti,“ řekl Amel Nona,
chaldejský arcibiskup z Mosulu
na severu Iráku. Mnoho lidí
má stále pocit, že se jich vůbec
netýká to, co se děje na Blízkém
a Středním východě, všechna ta
hrozná pronásledování křesťanů,
ale také jezídů i ostatních menšin.
A řada lidí si myslí: „My nejsme
věřící – nás se to teprve netýká.“
A to je ten největší omyl!

Foto: RIA Novosti/ Andrey Stenin

„Předehra toho,
co čeká vás, Evropany…“
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Domy křesťanů na území „chalífátu” jsou označovány arabským písmenem „nun”,
to znamená „Nazorejci”, což je výraz pro křesťany. Znak se ovšem stal symbolem
solidarity s pronásledovanými následovníky Ježíše z Nazareta

Foto: Flickr, SS&SS (CC BY-NC 2.0)

Foto: themuslimissue.wordpress.com

učí, že to není pravidlo, na které by bylo
možné vždy spoléhat). Stanou se občany
druhé kategorie – takzvanými
dhimmi,
pokud budou platit
daň nazývanou džizja, kterou uznávají
nadřazenost islámu.
Zotročené jezídské ženy jsou odváženy na trh v Mosulu (příklady cen: 10–20
Ostatní
„nevěřící“,
let za 129 dolarů, 20–30 let za 86 dolarů, 30–40 let za 64 dolarů…)
pokud nejsou křesťany
Iráku či v některých afrických zemích jsou nebo židy, jsou na tom ale daleko hůř
vyvražďováni jen křesťané nebo věřící a práva, podobně jako otroci, nemají
jiných náboženských menšin, ale žádní podle koránu vůbec žádná…
ateisté, má jen jeden jednoduchý důvod:
„Každý má hodnotu a práva“
ateisté tam žádní nejsou a být nemohou.
je princip z křesťanství…
Podle Koránu nemají všichni lidé
stejná práva: muž muslim má 100 % práv, Amel Nona, chaldejský arcibiskup
žena muslimka má 50 %, křesťan a žid z Mosulu, třímilionového města v Iráku,
přibližně 30 % a otrok, příslušník jiných které je dnes již „vyčištěno“ nejen od křesťanů, ale také od ostatních nábožennáboženství nebo ateista 0 procent!
Křesťané a židé mají totiž podle ských menšin (ateistům se nic nestalo
Koránu určité zvláštní postavení jako jen proto, že tam prakticky žádní nebyli),
takzvaní „lidé knihy“ (Bible) a mohou řekl v rozhovoru pro italské noviny Corbýt ponecháni naživu (i když zkušenost riere della Sera jasně: „Islám neříká, že
všichni lidé jsou
stejní. Vaše hodnoty nejsou jejich
hodnoty.
Pokud
to zavčas nepochopíte,
stanete
se obětí nepřítele,
kterého jste přijali
do svého domu.“
A varuje: „Vaše
principy svobody
a demokracie tady
nemají
žádnou
hodnotu. Je třeba,
abyste znovu uvažovali nad naší
situací na StředMnozí radikální muslimové v Evropě netají své názory na budoucnost Západu
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muslim 100 % práv
muslimka 50 %
křesťan, žid 30 %
otrok, ateista 0 %

Foto: World Watch Monitor

Zajaté křesťanské a jezídské ženy se stanou sexuálními otrokyněmi muslimů

Foto: blogspot.com

Foto: christianpost.com

pronásledování křesťanů dnes

Trosky kostela v Bataku v Indonésii zničeného
islamisty

ním východě, protože ve svých zemích
přijímáte stále rostoucí počet muslimů. Také vám hrozí nebezpečí.“
(Všechny citace arcibiskupa Amela
Nona, včetně té v úvodu článku, jsou dle
corriere.it z 9. 9. 2014 – viz prameny uvedené pod článkem.)
P. Pavel Zahradníček OMI
Prameny k celé příloze o pronásledování
křesťanů:
http://www.corriere.it/esteri/14_agosto_10/
nel-campo-cristiani-stremati-990dca94-205811e4-b059-d16041d23e13.shtml
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-osadismu-a-genocide-0xt-/p_zahranici.
aspx?c=A140923_230436_p_zahranici_wag
Další odkazy najdete na www.milujte.se/
pronasledovani-krestanu-2014-odkazy/

