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Sта ти сти ка ка же да у све ту, нај ви ше на Бли ском ис то ку, на сва-
ких пет ми ну та по ги не је дан хри шћа нин због сво је ве ре. Иако 

је хри шћа ни ма нај те же на Бли ском ис то ку, ни је им ла ко ни у Ин-
ди ји, Ки ни, али ни у Европ ској уни ји. У овој гло ба ли стич кој тво ре-
ви ни во ди се пра ва кам па ња про тив све га хри шћан ског, па и сим-
бо ла, по себ но кр ста, ко ји се же ли про те ра ти из јав ног жи во та.1) У 
Ве ли кој Бри та ни ји, на при мер, 2015. го ди не сту па на сна гу за кон 
пре ма ко ме из свих слу жбе них до ку ме на та мо ра ју не ста ти пој мо ви 
„му шко“, „жен ско“, „мај ка“, „отац“, „мла до же ња“, „мла да“ и то ме 
слич но. За кон је до нет на ини ци ја ти ву хо мо сек су а ла ца. Ме ђу тим, 
овај За кон је отво рио (не)све сно и пи та ње хри шћан ске мо ли тве 
„Оче наш“, јер, ако се до след но при ме ни и Цр ква мо ра про на ћи 
но ве тер ми не, јер не мо же се мо ли ти не бе ском Оцу.2) Мо же се, да-
кле, сло бод но за кљу чи ти да део за пад не ели те сле ди тра ди ци ју фи-
ло зо фи је и иде о ло ги је пе ре ни ја ли зма (ко ја има ко ре не у те о зо фи ји 
и окул ти зму), а са гла сно овом уче њу исти на се кри је у про шло сти, 
по себ но у исла му. Због то га део за пад не ак ту ел не по ли тич ке ели-
те по др жа ва ислам, а мр зи хри шћан ство. То је и узрок да у Уста ву 
Европ ске уни је ни је би ло ме ста за став о хри шћан ским ко ре ни ма 
Евро пе.3)

Иако се хри шћа ни на За па ду бу не про тив ове но ве по ли ти ке 
хри стја но фо би је, зва нич не по ли ти ке свих др жа ва ко је чи не Европ-
ску уни ју, сле де ћи упут ства Бри се ла про мо ви шу вер ску тр пе љи-
вост (то ле ран ци ју), што се пре тва ра у на ци о нал но и иден ти тет ско 
са мо у би ство. То ле ран ци ја оно га што не тре ба то ле ри са ти по ста је 
про блем дру штва. Јер, ка ко ис ти чу пси хо ло зи тр пи се (то ле ри ше) 
не ко ко је не при ја тан, а не они ко ји су нор мал ни и при јат ни.4) Све 
до би ја раз ме ре ко ло сал ног епи гон ства,5) што се пре тва ра (и) у кри-
зу иден ти те та. Тр пе љи вост до во ди и до па си ви за ци је и не чи ње ња 

1) Ви ди: Иван Ни ко ла й чук, „Евро па без кре стов“, http://stop-news.com/sobytiyafakty/1105-
evro pa-bez-kre stov.html.

2) Юрий Но сов ский, „'От че наш' под за пре том в Бри та нии?“,  http://www.prav da.ru/fa ith/
fa it hcul tu re/03-04-2012/1113440-muzh_zhe na-0/.

3) Ви ди: Марк Сеџ вик, Противмодерногсвета,Традиционализам–тајнаинтелектуал
наисторијадвадесетогвека, Укро ни ја, Бе о град, 2006, стр. 71.

4) „То ле рант ное зло“, http://www.se god nia.ru/con tent/109132, 18. 05. 2012.
5) Епи гон – не чи ји след бе ник ко ји не ма ни шта ори ги нал но у свом ра ду.
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би ло ка квих ак тив но сти на за шти ти сво јих ин те ре са у вла сти тој 
др жа ви и све ту. На тај на чин се омо гу ћа ва ши ре ње оних иде о ло ги-
ја и вред но сти ко ји не сле де ову ло ги ку, а очи глед но је да ислам не 
сле ди тр пе љи вост.

По да ци све до че да се број хри шћа на сма њу је на це лом Бли-
ском ис то ку, јед на ко у Изра е лу, као и у му сли ман ским др жа ва ма. 
Ка да је осно ван Изра ел у ње му је (по себ но у Ви тле је му) би ло у 
струк ту ри ста нов ни штва 15 од сто хри шћа на. Да нас их има са мо 
1,5 од сто. У свим му сли ман ским др жа ва ма Бли ског ис то ка за бе-
ле же но је сма њи ва ње бро ја хри шћа на, што се ту ма чи тра ди ци о-
нал ним пре зри вим ста вом му сли ма на пре ма дру гим ре ли ги ја ма, а 
то ком по след њих 100 го ди на овај од нос се све ви ше пре тва рао у 
на си ље и отво ре ну мр жњу.6) Ве ћи на хри шћа на, али и дру гих ма њи-
на, бе жа ла је у пр вој фа зи на За пад, по себ но САД, а да нас у Ру ску 
Фе де ра ци ју. До не дав но, ве ћи на Ара па ко ји су жи ве ли у САД би ли 
су хри шћан ске ве ре. По што је Ва шинг тон, а по том и Бри сел као се-
ди ште Европ ске уни је од био да за шти ти хри шћа не ови су се обра-
ти ли Ру ској пра во слав ној цр кви и Пу ти ну ко ји је обе ћао за шти ту. 
Но, по ђи мо ре дом.

Што је ви ше де мо кра ти је на Бли ском ис то ку – ма ње је вер ске 
тр пе љи во сти, ис ти чу хри шћан ски ана ли ти ча ри на Бли ском ис то ку. 
Ме ђу бли ско и сточ ним хри шћа ни ма је рас про стра њен став да где 
год Аме ри кан ци до не су де мо кра ти ју на сво јим тен ко ви ма или ави-
о ни ма, це ну пла те хри шћа ни – не ста ну из тих др жа ва. У да на шњем 
Ав га ни ста ну ви ше не ма ни јед не је ди не хри шћан ске цр кве. Ако се 
не ко усу ди да у овој др жа ви про по ве да хри шћан ство би ће уби јен. 
Ако не ки Ав га ни ста нац при ми хри шћан ство, му сли ма ни ће му по-
би ти сву ужу и ши ру по ро ди цу, Да ли је то де мо кра ти ја и да ли је 
то био ствар ни циљ аме рич ких ра то ва у овом ре ги о ну?7)

6) Ис ку ство хри шћа на са исла мом је вр ло не при јат но. На при мер, ка да су се број не хри-
шћан ске др жа ве и још број ни ји хри шћа ни на шли под оку па ци јом ото ман ске Тур ске до-
жи ве ли су да „не ма ју пра во на бо га ће ње ни ти на по се до ва ње знат не по вр ши не зе мље“. 
Да ни су мо гли да по пра вља ју по сто је ће цр кве и ма на сти ре, те да гра де но ве, а упо зна ли 
су и низ дру гих ве о ма огра ни ча ва ју ћих и спре ча ва ју ћих по сту па ка и ме ра ко је су би ле 
усме ре не на под сти ца ње хри шћа на да при ме ислам. На дру гој стра ни, му сли ма ни у 
хри шћан ским зе мља ма ни су би ли из ло же ни ова квим огра ни ча ва ју ћим ме ра ма. Ви ди: 
Епи скоп Ири неј До бри је вић, „Пра во слав ни дух и ети ка ка пи та ли зма“, Philotheos, бр. 
5, 2005, стр. 416-424.

7) Да рья Си ва шен ко ва, „Во сток за ли ва ют хри сти ан ской кро вью“, http://www.prav da.ru/fa-
ith/di a log/28-01-2012/1106190-af gan_christ-1/.
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До агре си је на Ирак и па да Са да ма Ху се и на у овој др жа ви жи-
ве ло је 1,5 ми ли о на хри шћа на (око 500.000 пра во слав них), а да нас 
их је оста ло ма ње од 400.000 (пра во слав них око 150.000). Оку па-
ци о не сна ге ни су ни шта учи ни ле да за у ста ве њи хо во исе ља ва ње.  
Бор ци „Ал Ка и де“ у Ира ку нео ме та но уби ја ју хри шћа не, те ови 
има ју из бор: или по бе ћи или се из ло жи ти му че ни штву (зна чи и 
смр ти). Нај ви ше хри шћа на у Ира ку жи ве ло је у два гра да – Баг-
да ду и Мо су лу. Да нас не про ђе дан без на па да на њих и по ги би је 
мир них ста нов ни ка ових гра до ва. Сви хри шћа ни жи ве са са зна њем 
да у сва кој ми ну ти мо гу би ти ме та љу тих при вр же ни ка Му ха ме да 
ко ји при на па ду из го ва ра ју – Умри не вер ни че! Два хри шћа ни на су 
уби је на ка да их је во зач ауто мо би ла пи тао ис по ве да ју ли ислам, а 
они од го во ри ли не. Та да је во зач узео ауто мат ску пу шку и обо ји цу 
убио, уз го ре на ве де ни по клич. Ри мо ка то лич ки ар хи е пи скоп Баг-
да да је по звао сво је вер ни ке да не че ка ју смрт, не го да бе же из др-
жа ве. Због то га хри шћа ни ми сле да је ре ше ње да до би ју ауто ном ну 
по кра ји ну на се ве ру Ира ка. Но, пред сед ник ни је при хва тио та кав 
пред лог, јер сма тра да би та ауто но ми ја по ста ла ме та му сли ма на. 
Но, од би ја ју ћи ово, ни је по ну дио ни не ко дру го ре ше ње.8)

У Ли би ји по сле агре си је САД и Европ ске уни је на власт су 
до шли исла ми сти и по сле ви ше де це ниј ског ми ра из ме ђу му сли-
ма на и хри шћа на све је сру ше но. Са да епи скоп Три по ли ја тра жи 
за шти ту за хри шћа не у свим цен три ма по ли тич ке мо ћи на За па ду, 
укљу чу ју ћи САД, али ни ко не чу је ње гов глас.9)

САДНАБЛИСКОМИСТОКУ
ПОМАЖУИСТРЕБЉЕЊЕХРИШЋАНА

Нај ве ћи са ве зник САД на Бли ском ис то ку, ка ко је по зна то је 
Са у диј ска Ара би ја. Не дав но је вр хов ни муф ти ја Аб дул Азиз Бин 
Аб ду ла, ко га му сли ма ни на зи ва ју и „све ти шејх“ (дру ги чо век у 
др жа ви) у фе тви из ре као смрт свим хри шћа ни ма на по лу о стр ву, 
по звав ши се на ре чи про ро ка Му ха ме да „да у Ара би ји има ме ста 
са мо за при пад ни ке исла ма“. По ред то га сви хри шћан ски хра мо ви 
мо ра ју би ти по ру ше ни, јер су из гра ђе ни на арап ској зе мљи – те ри-
то ри ји исла ма – ис ти че „све ти шејх“! Ма ло број ним хри шћа ни ма 
у Ара би ји, а та ко ђе и у свим др жа ва ма Бли ског ис то ка, ове ре чи 

8) „Whe re Ha ve All The Chri sti ans Go ne?“, StrategyPage, 11/05/2012.
9) Ви ди: „США про тив вли я ния Пра во сла вия и Рус ской Цер кви“, http://ru skli ne.ru/news_

rl/2011/09/16/ssha_pro tiv_vliyaniya_pra vo sla viya_i_rus skoj_cer kvi/.
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вр хов ног муф ти је иза зва ле су не спо кој. У Са у диј ској Ара би ји хри-
шћан ских цр ка ва и ма на сти ра не ма. Је ди на ре ли ги ја ко ја се ов де 
мо же ис по ве да ти је ве ха биј ски ислам. За но ше ње кр ста на лан чи ћу 
у Ара би ји би чу ју, а за по се до ва ње Би бли је иде се на ви ше го ди-
шњу за твор ску ка зну. Слич но је са мо ме ђу та ли ба ни ма. Уби ство 
хри шћа ни на и си ло ва ње хри шћан ки у овим сре ди на ма ни је грех, 
што се че сто и прак ти ку је, као и хва та ње хри шћан ки и про да ја у 
ха ре ме.10)

У Си ри ји, где За пад по др жа ва стра не пла ће ни ке, си ту а ци ја је 
та ква да ће хри шћа ни уско ро не ста ти, чи ме ће се из вр ши ти пот пу-
на де хри стја ни за ци ја др жа ве. На и ме, стра ни пла ће ни ци по ред то га 
што на па да ју ре жим ске сна ге, на па да ју и хри шћа не и хри шћан ске 
цр кве и ма на сти ре. Си риј ски хри шћа ни (Ан ти о хиј ски па три јар хат) 
су од у век има ли за шти ту Ру ске пра во слав не цр кве (на рав но и ру-
ске др жа ве). Цр кве ни Устав Ру си ма је до шао упра во из Си ри је, а 
пр ви ми тро по лит Ки јев ске Ру си је био је Ара пин си риј ског по ре кла 
по име ну Ми ха и ло, ко ји је по том про гла шен за све ца под име ном 
Ми ха и ло Грк, јер је до шао из Ви зан ти је.11)

У Си ри ји се на ла зе ва жне хри шћан ске цр кве и ма на сти ри. Чак 
се и реч „хри шћа нин“ ро ди ла у Си ри ји (Да ма ску) у јед ној од пр-
вих хри шћан ских за јед ни ца у све ту. Ан ти о хиј ска цр ква во ди па-
три јар хат свег Ис то ка и јед на је од че ти ри нај ста ри је па три јар ши је 
у пра во слав ном све ту. Си риј ска цр ква је осно ва на 37. го ди не од 
апо сто ла Пе тра и Па вла. Си ри ја, за јед но са Изра е лом, Ли ба ном и 
Јор да ном, пред ста вља за све хри шћа не све та „све ту зе мљу“, јер 
се ов де раз ви ла би блиј ска ми сте ри ја. Сва ки хо до ча сник ће оби ћи 
пу сти њу где се ро дио Аврам, а ко ја се на ла зи у овој др жа ви. Ру ски 
хо до ча сни ци ов де сти жу пре ко лу ке у Оде си и до шав ши на си риј-
ску оба лу пе шке пре ла зе у Па ле сти ну, те сва ки од њих ко ји се кре-
ће ка Је ру са ли му оби ђе и си риј ске ма на сти ре и цр кве. Ма на стир 
Бо го ро ди це на ла зи се 22 км од Да ма ска, Из гра ђен је 547. го ди не 
од им пе ра то ра Ју сти ни ја на. У овом ма на сти ру се чу ва ста ра ико на 
Бо го ро ди це (ко ја се сма тра чу до твор ном, јер су се мно ги ов де из ле-
чи ли), а ко ју је ико но пи сао све ти Лу ка и ко ја се ни ко ме не по ка зу је. 
По бро ју хо до ча сни ка из свег хри шћан ског, а по себ но пра во слав-

10) Ар тур При й мак, „Са у дов ская Ара вия: хри сти ан ству – бой“, http://www.prav da.ru/fa ith/
di a log/24-03-2012/1112253-ara via-0/.

11) Ар тур При й мак, „Си рия: хри сти ан ство под при це лом“, http://www.prav da.ru/fa ith/di a-
log/15-05-2012/1115140-si ria-0/.
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ног све та овај ма на стир је био ме ђу нај по се ће ни јим на Бли ском 
ис то ку. Ту је, по ред мно штва дру гих цр ка ва и све ти ња, и ма на стир 
све те Те кле, пр ве хри шћан ске све ти тељ ке и му че ни це (да нас је то 
жен ски ма на стир ко ји се бри не о на пу ште ној жен ској де ци).

Храм све те Со фи је из Из ни ка (ста ра Ни ке ја) у Тур ској по стао 
је џа ми ја, јер је од лу ка тур ске вла де од 6. но вем бра 2011. го ди не 
по ста ла пра во сна жна. Овај гест тур ских вла сти по но во је про боо 
хри шћан ско ср це. Ра ди се о дру гом хра му све те Со фи је ко ји је из-
гра ђен у VI ве ку од им пе ра то ра Ју сти ни ја на I.  

У Ни ке ји су одр жа на два Ва се љен ска са бо ра (325. и 787. го-
ди не), при че му је по след њи одр жан упра во у хра му све те Со фи је. 
У Ни ке ји је до не сен Сим вол ве ре, ко ји по ме сту до но ше ња но си и 
име Ни кеј ски. Ов де је, та ко ђе, за дат смрт ни уда рац је ре си Ари ја-
ни зма. Све та Со фи ја у Ни ке ји, ина че, је ура ђе на као ма ња ко пи ја 
Све те (Аја) Со фи је из Кон стан ти но по ља. Пр ви пут Све та Со фи ја у 
Ни ке ји је пре тво ре на у џа ми ју 1331. го ди не. По сле ве ли ког по жа-
ра у хра му-џа ми ји 1922. го ди не, му сли ма ни су то про ту ма чи ли ка-
зном што су пре у зе ли хри шћан ски храм и ни су хте ли да ово зда ње 
об но ве, те су је пре да ли хри шћа ни ма, ко ји су је об но ви ли и 2007. 
го ди не по но во осве ти ли. По што је храм при вла чио мно штво хри-
шћа на и ту ри ста, али и де ло вао ми си о нар ски, јер је ов де де се так 
Ту ра ка при ми ло хри шћан ство, тур ске вла сти су до не ле од лу ку да 
га по но во пре тво ре у џа ми ју.12)

По сле Дру гог свет ског ра та стра да ње хри шћа на на Бли ском 
ис то ку се са мо уве ћа ва ло. Део ана ли ти ча ра то ту ма чи ате и за ци јом 
Ру си је и по сто ја њем Со вјет ског Са ве за, ко ји ни је, као што је то ра-
ди ла цар ска Ру си ја, шти тио хри шћа не у овом ре ги о ну. 

То ком гра ђан ског ра та у Ли ба ну од 1975 – 1990. го ди не Ара пи 
– му сли ма ни бо ри ли су се про тив свих дру гих ре ли ги ја, по себ но 
хри шћа на, те су мно ги тај рат ту ма чи ли „као пр вим од мно го број-
них ра то ва из ме ђу хри шћа на и му сли ма на то ком XX и XXI ве ка“. 
Иако му сли ман ски ауто ри по ку ша ва ју да при ка жу кр ста шке ра то ве 
као пр ву агре си ју на ислам ски свет, исти на је да су кр ста ши зва-
нич но по шли да за шти те хри шћа не од на сил не исла ми за ци је. Но, 
ислам је све то пре жи вео и на ста вио да исла ми зу је и про го ни хри-

12) Да рья Си ва шен ко ва, „Свя тая Со фия ме ня ет крест на по лу ме сяц“, http://www.prav da.
ru /fa ith/di a log/16-05-2012/1115246-svyat_So fia-0/; Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, „Ши ре ње 
иде ја бли ско и сточ них исла ми ста у шко ла ма Не мач ке“, Политичкаревија, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010, стр. 233–248.
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шћа не до да на шњих да на. Му сли ма ни су, за хва љу ју ћи наф ти, до-
шли до огром ног нов ца и са вре ме них за пад них вој них и ци вил них 
тех но ло ги ја, што ко ри сте да рас па љу ју не си гур ност ме ђу хри шћа-
ни ма. Исламданаспоновомаршира, не са мо на Бли ском ис то ку, 
где пре ко „Арап ског про ле ћа и ре во лу ци ја“ до ла зи на власт, не го и 
у свим др жа ва ма Европ ске уни је, по себ но Не мач кој (где је не дав но 
за по че та бес плат на по де ла 25 ми ли о на Ку ра на на не мач ком), Бел-
ги ји, Фран цу ској, Ен гле ској, Нор ве шкој, Хо лан ди ји...

ЗАШТОНИКОСЕММУСЛИМАНА
НЕМАДРЖАВУНАБЛИСКОМИСТОКУ?

НаБлискомистокуниједнадругарелигија,семмуслимана(и
Јевреја)немасвојудржаву. У Егип ту жи ви пет ми ли о на Коп та – 
хри шћа на ко ји не при хва та ју ислам и стал на су ме та на па да му-
сли ма на. У дру гим др жа ва ма Бли ског ис то ка си ту а ци ја је слич на 
– хри шћа ни не ма ју сво ју др жа ву и да би са чу ва ли ве ру и из бе гли 
смрт исе ља ва ју се.13) Ка да не ма хри шћа на му сли ма ни се сва ђа ју из-
ме ђу се бе: су ни ти и ши и ти, су ни ти и при пад ни ци не ких ислам ских 
сек ти (у Си ри ји ала ви ти), за тим су ме та и при пад ни ци пре ди слам-
ске ре ли ги је зо ро а стреј ци. Са мо су се Је вре ји за шти ти ли ство рив-
ши сво ју др жа ву.

Ислам ски фун да мен та ли сти да би под ста кли му сли ма не на мр-
жњу пре ма хри шћа ни ма ак ту е ли зу ју ста ре ми то ве, ле ген де и сте-
ре о ти пе ка ко би да ли ле ги ти ми тет про го ну хри шћа на. Та ква је, на 
при мер, при ча да су хри шћа ни сво је вре ме но ту кли му сли ма не, па 
то са да тре ба вра ти ти. Та ко се фор ми ра ју усло ви за ра ди ка ли за ци ју 
ста во ва му сли ма на, што се у Евро пи и САД, на зи ва те ро ри змом, а 
код му сли ма на је то во ђе ње све тог ра та про тив не вер ни ка – џи ха да.

РУСИЈА(ПОСТАЈЕ)ГЛАВНИЗАШТИТНИК
ХРИШЋАНАУСВЕТУ?

Ми тро по лит Ила ри он, за ду жен за спољ не по сло ве у Ру ској 
пра во слав ној цр кви је ин фор ма ци је пред ста вио бив шем пре ми је-
ру, а са да пред сед ни ку Ру ске фе де ра ци је Вла ди ми ру Пу ти ну и овај 

13) Ви ди: Пе тер Ко ва чич Пер шин, „Зна чај на ци о нал не др жа ве у са вре ме ном све ту“, у 
збор ни ку: Националнадржаваиекономија (при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић), Сло бо мир 
П Уни вер зи тет, Би је љи на – Сло бо мир, 2011, стр. 31–46.
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је при хва тио оба ве зу да за шти ти хри шћа не на Бли ском ис то ку. За 
вре ме Са да ма Ху се и на у Ира ку је жи ве ло око 500.000 пра во слав-
них, са да око 150.000 ис та као је ми тро по лит. У Егип ту му сли ма ни 
на па да ју и хри шћа не и њи хо ве хра мо ве ко је па ле. По сто ји и ста-
ти сти ка да у све ту на сва ких пет ми ну та по ги не јед на хри шћа нин 
због сво је ве ре и то нај ви ше на Бли ском (Еги пат, Ирак...) и Сред-
њем (Па ки стан и Ав га ни стан) ис то ку, а те шко је хри шћа ни ма и у 
Ин ди ји. Хри шћа не уби ја ју, хри шћан ке си лу ју, хра мо ве па ле. Ре ак-
ци ја хри шћа на је ма сов но на пу шта ње тих др жа ва у ко ји ма су ве ко-
ви ма жи ве ли њи хо ви пре ци. Ми тро по лит Ила ри он је по себ но ин-
фор ми сао Пу ти на, али и ру ску јав ност, о то ме да је за вре ме вла сти 
Га да фи ја у Ли би ји био скла дан од нос хри шћа на и му сли ма на, али 
по сле до ле та „де мо кра ти је“ на аме рич ким и европ ским ави о ни ма 
хри шћа ни по ста ју ме та му сли ма на.14)

По ред ми тро по ли та Ила ри о на ко ји тра жи за шти ту хри шћа на 
на Бли ском ис то ку од ру ског по ли тич ког вр ха ту је и Цен тар за за-
шти ту људ ских пра ва Свет ског ру ског на род ног са бо ра. Ро ман Си-
лан тјев, ру ко во ди лац овог цен тра, свој по зив Пу ти ну да раз ми сли 
о за шти ти хри шћа на у це лом све ту ар гу мен то вао је нех те њем САД 
и Европ ске уни је да уоп ште рас пра вља ју о про бле ми ма и стра да-
њу хри шћа на у све ту. За шти та хри шћа ни ма на Бли ском ис то ку је 
и те ка ко по треб на, јер пре ма свим со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма 
у му сли ман ским др жа ва ма хри шћа ни су нај не а гре сив ни ја по пу ла-
ци ја и ујед но и нај не за шти ће ни ја, чи ме су по ста ли ла ка ме та фа на-
тич них исла ми ста. Тра ге ди ја је да по сле на па да на бли ско и сточ не 
хри шћа не, исти ти исла ми сти од ла зе у Европ ску уни ју и при ча ју 
ка ко им хри шћа ни кр ше људ ска пра ва.

РЕАКЦИЈАВАТИКАНА
НАХРИСТЈАНОФОБИЈУУСВЕТУ

Од мах по сле Но ве го ди не, 10. ја ну а ра 2011. па па је ди пло мат-
ском ко ру го во рио о по тре би за шти те ре ли ги о зних ма њи на у све ту, 
по себ но хри шћа на, ис та кав ши да да нас у све ту вла да хри стја но-
фо би ја.15) (Ина че, Ва ти кан је од 2008. го ди не по чео да ко ри сти овај 
тер мин за озна ча ва ње од но са не хри шћа на пре ма хри шћа ни ма у са-

14) Да рья Си ва шен ко ва, „Рос сия — спа си те ль ни ца го ни мых хри сти ан“, http://www.prav da.
ru/fa ith/di a log/10-02-2012/1107577-rus sia-1/.

15) Ig na zio In grao, „Cri sti a no fo bia: la stra ge dei cri sti a ni nel mon do“, Panorama, 15/01/2011.
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вре ме ном све ту, иако је та да оце њен као „по ли тич ки не ко рек тан“. 
Ме ђу тим, ак ту ел ни до га ђа ји у све ту по твр ди ли су оправ да ност ко-
ри шће ња овог тер ми на). Око 180 ам ба са до ра ову па пи ну по ру ку 
тре ба ло је да пре не су сво јим вла да ма, али, из гле да, или ни су или 
су се вла де оглу ши ле о до би је не ин фор ма ци је. 

Но ви пред став ник Ва ти ка на при Ор га ни за ци ји ује ди ње них на-
ци ја, ин диј ски би скуп Френ сис Аси си Чу ли кат, по ку ша ва да по пи-
та њу да на шње хри стја но фо би је у све ту при ву че па жњу Ге не рал не 
скуп шти не ове углед не ин сти ту ци је. Да иро ни ја бу де ве ћа спо ме-
ну ти би скуп је пре то га че ти ри го ди не слу жбо вао на Бли ском ис то-
ку, а та мо су и нај ве ћа стра да ња хри шћа на.

На дру гој стра ни Ва ти кан се бо ри и у Европ ској уни ји да за-
шти ти хри шћан ске сим бо ле, као и са ме хри шћа не у Тур ској.16) Ту 
ми си ју оба вља у Са ве ту Евро пе стал ни пред став ник Све те сто ли-
це, мон си њор Ал до Џор да но. По што нај ви ше уби ста ва хри шћа на 
у све ту из вр ше при пад ни ци исла ма, то за шти та хри шћа на пре ти да 
се пре тво ри у ислам ско-хри шћан ски су коб.17)

ZoranMilosevic
CHRISTIANIDENTITYINCONTEMPORARYWORLD

WITHSPECIALFOCUSONMIDDLEEAST
Summary

Thestatisticstellsusthatintheworld,inmostcasesinthe
MiddleEast,everyfiveminutesaChristiandiesduetohis
religion.Christiansarehavingdifficulties in India,Chi
na,Pakistan,entireMiddleEast,butalsointheEuropean
Union,becauseof thecampaign(also)againstchristian
symbols,especiallythecrossandprayers.
Thedatatestify that thenumberofChristiansisdecrea
singintheentireMiddleEast,equallyinIsraelandinthe
Muslim states.Upon the foundation of Israel, therewe
re(especiallyinBethlehem),about15procentofChristi
ansinthestructureofthepopulation.Thereareonly1.5
procent odChristians today. In allMuslim states of the
MiddleEast,adecreaseofthenumberofChristiansisre
corded,whichisbeinginterpretedinthecontextoftraditi
onalycontemptuousattitudeoftheMuslimstowardsother

16) У Тур ској су се пра ва хри шћа на са до ла ском Ер до га но вих исла ми ста на власт по гор-
ша ла. Го ди не 2010. уби јен је и сам пред сед ник Би скуп ске кон фе рен ци је Тур ске, мон-
си њор Лу и ђи Па до вез.

17) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, „‘Ба ук исла ма’ хо да Евро пом“, Печат, бр. 216, Бе о град, 
2012, стр. 56-57.
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religions,andduringthelast100yearsthisrelationhas
beentransformedintoviolenceandopenhatredtoahigh
degree.MostChristiansandotherminorities fled to the
West inthefirstphase,especially intheUSA,andtoday
totheRussianFederation.Untilrecently,mostArabswho
livedintheUSAwereChristians.SinceWashington,and
latterBrussels,astheseatoftheEuropeanUnionrefused
toprotecttheChristians,theyturnedtotheRussianOrt
hodoxChurchandPutin,whopromisedtoprotect them.
TheChristiansneedprotection,becausenootherreligion
intheMiddleEast,exceptfortheMuslimsandJews,has
itsownstate.
Keywords:Christianity,identity,democracy,Islam,poli
tics,integrations,globalism
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Resume
ThedatashowreducesthenumberofChristiansthrougho
uttheMiddleEast,bothinIsraelandinMuslimcountries.
When Israelwas founded (and especiallyBethlehem), it
was15percentChristian in thepopulation.Today there
isonly1.5percent.InallMuslimcountriesoftheMiddle
East therewas a decrease in the number of Christians,
whichareinterpretedtraditionalsuspicionattitudeofMu
slimstootherreligions,andoverthepast100years,this
relationshipisincreasinglyturningintoopenviolenceand
animosity.MostChristiansandotherminoritiesescaped
ontheWestinthefirstphase,particularlyinU.S.,andto
dayintheRussianFederation.Untilrecently,mostofthe
ArabswholivedintheU.S.weretheChristianfaith.Af
terWashingtonandBrussels,astheseatoftheEuropean
Union, refused to protect theChristians, thesewere ad
dressedbytheRussianOrthodoxChurchandPutin,who
promisedprotection.
UntiltheattackonIraqandthefallofSaddamHussein,
inthiscountrylived1.5millionChristians(about500,000
Orthodox),andtodaytherearelessthan400,000(about
150,000Orthodox).Occupationforcesdidnothingtostop
theirescape.Fightersof“AlQaeda”inIraq,killingpea
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cefulChristians,andthesehaveachoice:eithertoescape
ortoexposehismartyrdom(meansdeath).MostChristi
ansinIraqwerelivingintwocitiesBaghdadandMosul.
Today, there is noadaywithoutanattackon themand
killedpeaceful inhabitantsof these cities.AllChristians
livewiththeknowledgethateveryminutecanbethetarget
ofangryfollowersofMuhammadtorecitetheattackDie
unfaithful!TwoChristianswerekilledwhenacardriver
askedthem“dotheyprofessIslam”,andtheyrespond“do
not”.Then the driver took anautomatic rifle and killed
themboth,withthereciteabove.TheRomanCatholicAr
chbishop of Baghdad called members of church do not
waitfordeath,butleavethecountry.BecauseChristians
believethatisrightsolutiontoobtaintheautonomousre
gioninnorthernIraq.Butthepresidentdidnotacceptthis
proposalbecausehebelievesthatthisautonomyhasbeco
methetargetofMuslims.However,rejectingthis,noteven
offeredanothersolution.
Asitiswellknown,thebiggestU.S.allyintheMiddleEast,
isSaudiArabia.Recently, theSupremeMuftiAbdulAziz
BinAbdullah,whomMuslimscallthe“holysheikh”(the
secondmaninthecountry)inthefatwapronounceddeath
toallChristiansinthepeninsula,callingonthewordsof
the prophetMohammed, “inArabia there is space only
formembersofIslam.”Inaddition,allChristianchurches
must be destroyed; because they are built onArab land
theterritoryofIslamsays“HolySheikh!”FewChristi
ansinArabia,andalsoinallcountriesoftheMiddleEast,
thesewordsof thesuprememufticausedrestlessness. In
SaudiArabia, there are noChristian churches andmo
nasteries.Theonly religion that isheremayprofess the
Wahhabi Islam.Tocarry thecrossonachain inArabia
flogged,andthepossessionof theBiblegotoprisonfor
manyyears.SimilarityexistonlytheTalibanterritory.The
murdersandrapesofaChristiansintheseareasisnota
sin,whichisoftenpracticed,aswellascaptureandsaleof
aChristianinharems.
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