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Křesťanství na Blízkém východě zvoní hrana
Z Blízkého východu mizí křesťanství,
říká zpráva organizace Církev v nouzi
(Aid to the Church in Need) z října
letošního roku. V ní se varuje, že
křesťanství z některých sídel a měst
v regionu úplně mizí, neboť nedávná
pronásledování vedla k masovému
odlivu věřících.

Před rokem 2003 žilo v Iráku 1,5 milionu křesťanů, v polovině roku 2019 už
jejich počet klesl na méně než 150 tisíc, možná dokonce na méně než 120
tisíc – jedná se tak o pokles až o 90 % za dobu jedné generace. V Sýrii se počet
křesťanů od počátku konfliktu v roce 2011 snížil o dvě třetiny. Zpráva zjišťuje,
že křesťanům v zemích, jako je Irák a Sýrie, nedokázaly vlády ani OSN
nabídnout nouzovou pomoc, kterou v průběhu genocidy potřebovali. Varuje
také, že kdyby islamisté podnikli na zranitelná společenství další útok, mohla
by se církev z tohoto regionu úplně vytratit. Pokud se ale podaří zajistit
bezpečí, mohlo by křesťanství v regionech Ninive a Irbíl podle všech náznaků
přežít.

Asie i Afrika v ohrožení
Pronásledování křesťanů sílí ale i v jižní a východní Asii. V roce 2017 bylo v Indii
nahlášeno 477 incidentů namířených proti křesťanům. V tomtéž regionu také
300 lidí zemřelo – a dalších více než 500 bylo zraněno – o velikonoční neděli
2019 na Šrí Lance byly podniknuty bombové atentáty na tři kostely.
Situace není klidná ani v Africe, na severu Nigérie pokračují různé skupiny
ozbrojenců v teroru vedeném jak proti křesťanům, tak i proti muslimům.
Podle dostupných údajů zde bylo v roce 2018 zabito 3 731 křesťanů. Jsou ale i
části afrického kontinentu, kde je pro křesťany největší hrozbou stát – v oblasti
pohoří Núba na území Súdánu tak během jednoho roku došlo k více než
sedmdesáti útokům na kostely a 32 jich bylo vypáleno.

#REDWEDNESDAY

#CERVENASTREDA

