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Prohlášení delegátů 11. Valného shromáždění Ekumenické rady církví v České
republice
V posledních měsících členové křesťanských církví a náboženských společností
s obavami sledují nebývalou krutost, s níž bojovníci tzv. islámského státu postupují proti
křesťanům a jiným neislámským menšinám. Syrští křesťané i jejich souvěrci v Iráku a
Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení. Islámský stát, který vede bojovou kampaň na
území Sýrie a Iráku, likviduje všechny, kdo nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do
skupiny určené k vyhlazení patří především křesťané. Nestačí-li uprchnout z míst, která
islámský stát obsadil, jsou muži popravováni, z mladších žen se stávají sexuální otrokyně.
Islamisté zahájili v okupovaných oblastech konečné řešení křesťanské otázky.
Protože jsme od představitelů církví Blízkého Východu obdrželi naléhavou výzvu, kterou
podepsali v široké shodě, nemůžeme jinak než vám jejich dopis postoupit s prosbou,
abyste ve shodě s ostatními zeměmi přispěli k zastavení rozpínavosti islamistů a účinně
pomáhali ukončit genocidu.
Víme, že vaše možnosti nejsou velké, ale přece jen stojíte v čele země, která ještě
nedávno sama těžila z pomoci a solidarity jiných, protože politické dění v zemi určovala
ideologie vládnoucí strany. Z toho důvodu se domníváme, že výrazná pomoc a
jednoznačné projevy solidarity těm, kdo se pro své přesvědčení a pro svou víru nalézají
v ohrožení života, jsou vyjádřením vděčnosti za podporu, které jsme se kdysi těšili i my.
S lítostí sledujeme nepřesvědčivá a nejednoznačná vyjádření čelných představitelů naší
země vůči politickému útlaku jiných režimů a ideologií. Mrzí nás, že přestáváme být
vnímáni jako země, která si uchovala cit pro bolest druhých. Proto vás jménem křesťanů
sdružených v církvích Ekumenické rady v České republice naléhavě žádáme, abyste ve
své zahraniční politice brali větší zřetel na situaci utiskovaných a pronásledovaných,
pokoušeli se ve zmíněných oblastech pomoci trpícím a při svém rozhodování se
jednostranně neřídili pouze ekonomickou výhodností.
Ujišťujeme vás, že nezůstáváme pouze u výzev určených vám. Sami ve svých církvích,
mnohdy ve spolupráci s přáteli a institucemi za našimi hranicemi, pořádáme sbírky na
pomoc utiskovaným a vyháněným skupinám lidí. Blížící se zima je hrozbou, že ti, které
nezahubí islamisté, podlehnou nepříznivým přírodním podmínkám. S tím naléhavějším
voláním se na vás obracíme. Z hlediska víry, která nás nese, víme, že odpovědnost, již v
tuto chvíli nesete, je obrovská. V hodnocení vaší náročné práce nakonec nemusí hrát
nejvýznamnější roli to, kolik jste splnili ze své agendy, ale to, co jste vykonali pro záchranu
trpících a ohrožených na životě. Bolest lidí ve světě je veliká a my jako národ
nezaslouženě obdarovaný svobodou i prosperitou musíme, vedeni vaším příkladem,
prokázat velkorysost srdcí.
Přijměte náš pozdrav i nabídku spolupráce. Jsme v kontaktu s řadou představitelů církví
zmíněné oblasti a jsme připraveni získané informace uplatnit tak, aby pomoc mezi

ohrožené přicházela efektivně a cíleně. I prostřednictvím svých sociálních služeb jsme
schopni organizovat pomoc a zajištění těm, kdo by u nás získali klidné podmínky k životu
do doby, než se situace v jejich zemi zklidní.
Přejeme vám vše dobré. Buďte si jisti tím, že kdykoliv sloužíte pokoji a smíření mezi lidmi,
provázejí vás naše modlitby a prosby o Boží požehnání.
S přáním všeho dobrého
Delegáti 11. Valného shromáždění ERC
V Praze 27. listopadu 2014

Naléhavá výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu
evangelikálním a protestantským církvím a organizacím na celém světě1
1. My, představitelé evangelikálních a protestantských církví stejně jako organizací přidružených
k Ústřední radě Evangelikálního společenství v Sýrii a Libanonu, jsme se sešli, abychom v
tomto kritickém období našich dějin promýšleli současnou situaci a tragické události, kterými
naši bratři a sestry v Iráku, Sýrii a Libanonu procházejí. Leží nám na srdci obrovské lidské
utrpení a politické nesnáze, jimž náš lid v těchto zemích čelí. Máme neustále na paměti
zhoršující se stav věcí a jsme hluboce zneklidněni a zasaženi drsnými případy násilí, jemuž byli
vystaveni nevinní civilisté a celá společenství, zejména křesťanská.
2. Píšeme vám také proto, abychom se solidárně připojili k výzvám a prohlášením sesterských
východních církví i islámských skupin, týkajících se nedávných událostí v Iráku. Alarmující je
zejména nucené vysídlování a vyvražďování jednotlivců i skupin, zabíjením hraničícím
s genocidou, k němuž tzv. Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS) přistoupil.2
3. Dotýkají se nás také katastrofální důsledky krvavého konfliktu, který už tři roky sužuje Sýrii.
Jsme zděšeni počty mrtvých, pleněním a stále probíhajícím vystěhováváním, které
zdecimovalo celé sektory syrské společnosti a místních obyvatel – včetně křesťanů –, a to ve
všech částech země.
4. Zapomenout nemůžeme ani na výbuchy násilí a vážné narušování bezpečnosti v Libanonu,
které si vyžádaly velký počet obětí. K tomu vedou i pokračující násilné střety v městě Ersal na
severovýchodě země. A to nemluvíme o obrovském přílivu syrských a iráckých uprchlíků a
hrozbách útoku na církve v určitých oblastech.
5. Vzhledem k tomu všemu vydáváme tuto naléhavou výzvu, abychom vás informovali, že dílem
všech zmíněných, ale i dalších faktorů se existenciální hrozby, vznášející se nad
středovýchodními menšinami stejně jako nad muslimskou většinou, staly vážným
nebezpečím.
6. Prožíváme chvíle plné bázně a strachu. Rozhodli jsme se proto vyhlásit „výjimečný stav“,
abychom zachovali to, co ze skupin křesťanů a umírněných příslušníků jiných vyznání na
Blízkém východě ještě zbylo, a zabránili jejich úplnému zániku.
7. Aby křesťané na Blízkém východě přežili, nestačí už žádat rovná práva a ochranu před
pronásledováním. Nyní je na místě varovné volání, vyslovené dříve, než křesťanství z Blízkého
východu zcela vymizí.
8. Protože jsme si vědomi nebezpečí obsažených v současné krizi a hluboce cítíme s utrpením a
tragickými událostmi, jimž lidé v našich zemích čelí, vyzýváme své parntery v pastýřské službě
a jejich prostřednictvím evangelikální a protestantské církve na celém světě stejně jako jejich
sociální a humanitární organizace, aby jednaly co nejrychleji tak, aby bylo možné:
Za prvé: urychleně vyzvat vlády a všechny, kdo mají ve vašich zemích rozhodovací pravomoci:
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a) aby zvýšili povědomí obyvatel o bezprostředních nebezpečích obsažených ve stávající
situaci;
b) aby okamžitě podnikly kroky nutné k zastavení plenění, stejně jako k nucenému
organizovanému vyhánění jednotlivců a komunit z rodného kraje pod hrozbou zbraní
c) aby vypracovali dlouhodobou strategii s cílem ukončit kruté násilí a nevybíravé vraždění a
vyhánění jednotlivců i pospolitostí z Blízkého východu. Historické, dlouhodobě utvářené předivo
mírumilovného soužití různých složek blízkovýchodních společností se valem drolí. To je potřeba
urychleně zastavit.
9. Využíváme této příležitosti a vyzýváme evangelikální a protestantské církve i jejich sociální a
humanitární organizace po celém světě k tomu, aby vyvíjely maximální morální i jiný tlak a
využívaly všechny možnosti, které mají k dispozici, a dosáhly tak toho, že morální hodnoty a
humanitní principy zvítězí nad politickými a přechodnými zájmy. Věříme, že vy, naši partneři,
se dokážete zapojit a vezmete to jako svůj úkol. Důležité je to zejména proto, abychom
zastavili tok financí a zbraní pro militantní "takfiri" a radikální skupiny. Vyzýváme vás, abyste
oslovily vlády, které na něm mají podíl, a vystavili tlaku mezinárodní a regionální síly, které
tyto radikály podporují.
10. Za druhé je třeba promyslet strategii, jak podpořit křesťany a ostatní umírněné skupiny na
Východě. Jen tak budou tato společenství moci být i nadále tvůrci kultury lásky, míru a
lidských práv, stejně jako hlasateli duchovního, vzdělávacího a náboženského pluralismu.
K tomu dosud vedlo pouze posilování sociálních a vzdělávacích institucí, jež podstatně
přispívaly a přispívají k odmítání radikalismu a násilí; nejinak tomu musí být i v budoucnu.
Stejně tak je nutno prosazovat hodnoty spravedlnosti, míru a přijímání druhého člověka
s úctou i tehdy, pokud se od nás liší.
11. Za třetí je třeba urychleně poskytnout humanitární pomoc obětem současného násilí.
Apelujeme na své partnery, aby přispěli na pomoc dodávkami potravin a vody, lékařskou i
jinou formou pomoci válečným obětem a pomohli k návratu do domovských měst, vesnic a
kostelů těm, kteří byli násilně donuceni vystěhovat se z rodného kraje nebo uprchnout do
sousedních zemí.3
12. Boží láska, jejíž vtělení bylo přibito na kříž, v nás probouzí hluboký zármutek a vede nás
k modlitbě. Táž láska nás vede k rozeslání této výzvy a k práci ve prospěch lidí mučených,
unesených a zbavených domova, stejně jako ve prospěch rodin těch, kteří byli zabiti nebo
zavražděni během absurdní války v Iráku, Sýrii, Libanonu a dalších zemích naší oblasti. Musíme
společně pracovat na tom, aby se rány zahojily a to, co v těchto zemích z křesťanských
společenství ještě zůstalo, bylo zachováno. Musíme vzít za své a posilovat také udržitelné
soužití smíšených komunit s muslimskými bratry a sestrami, a to navzdory sílícím střetům
mezi vyznáními a stále se rozmáhající vlny nesmyslného násilí.
13. V tom, že budete jednat dříve, než bude příliš pozdě, je naše naděje. Jste přece našimi
partnery ve víře, a na čem jiném stojí sdílené křesťanství, než na solidaritě a obecenství, na
tom, že jeden druhého věrně a v upřímnosti podporujeme. Právě tak všichni svorně svědčíme
o Kristu a jsme věrni jeho přikázáním.
Bejrút, Libanon
29. srpna 2014
Rev. Dr. Salim Sahiouny, President
Supreme Council of the Evangelical
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