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ИРБИЛ – Најстарији хришћански манастир у Ираку претворен је у поље шута у најновијем
акту уништавања древних културних здања који су починили екстремисти Исламске
државе, преноси агенција АП.

  

  

Сателитски снимци које је ексклузивно добила агенција АП потврђују да је 1.400 година
стар манастир Свети Илија или Даир Мар Елиа у Мосулу потпуно уништен.

  

Према сателитским снимцима сматра се да је манастир разорен између 27. августа и 28.
септембра 2014. Снимци пре рушења показују делимично обновљено здање од 2.500
квадратних метара које је стајало као тврђава на брду изнад Мосула.

  

 1 / 2



„Исламска држава“ уништила најстарији хришћански манастир у Ираку
среда, 20 јануар 2016 11:42

  Манастиру је делимично недостајао кров, али је имао 26 одвојених просторија и капелу,а после разарања камени зидови су претворени у прах.  Вероватно су употребљени булдожери, тешка опрема и могуће експлозив који супретворили камене блокове у поље сиво беле прашине, рекао је аналитичар снимакаСтивен Вуд.  „Потпуно су га уништили нема шта да се обнови”, рекао је Вуд.  Манастир Даир Мар Елиа добио је име по асиријском хришћанском монаху Светом Илијикоји га је саградио између 582. и 490. године. Био је свето место за ирачке хришћаневековима и део блискоисточне Калдејске католичке заједнице. Близу улаза у капелууклесана су на грчком прва два слова имена Исуса Христа.  Манастир је био оштећен 1743, када је по наредби персијског генерала масакрирано 150монаха који нису хтели да пређу у ислам. Затим је 2003. поново оштећен када му јесрушен зид у борбама.  Ирачке трупе су на кратко ушле у манастир, а затим и амерички војници који су писалиразне натписе по древним муралима. Један амерички војни капелан увидео је значајманастира избацио војску и покренуо мере за његову обнову.  Исламска држава заузела је у јуну 2014. делове Ирака и Сирије и убила хиљаде цивилаи протерала хиљаде хришћана претећи вери која је опстала у том региону 2.000 година.  Борци Исламске државе уништавали су зграде и рушевине историјски значајних здањакоје сматрају супротним њиховом тумачењу ислама.  Манастир Свети Илија сада се придружио списку више од 100 уништених верских иисторијских локалитета, укључујући џамије, гробнице и цркве у Сирији и Ираку.  Екстремисти су оскрнавили или уништили древне споменике у Ниневеху, Палмири иХатри. Опљачкани су музеји и библиотеке, књиге спаљене, уметничка дела здробљенаили прокријумчарена, преноси Бета.  (Бета)    
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