ΕΚΤΑΚΤΟ - ΦΡΙΚΗ: 210 ΕΚΑΤΟΜ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΥΣΙ - ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΠΑΙ∆ΙΑ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.
Σάββατο, 29 ∆εκ. 2018. Καραγιάννης Ανδρέας.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ: Σοκ και δέος προκαλεί η έρευνα που διέταξε το Υπουργείο Εξωτερικών της
Βρετανίας και φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πρακτορείο REUTERS και το ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ONLINE, στην οποία καταδεικνύονται τα μαρτύρια που περνούν οι Xριστιανοί ανά τον κόσμο για
την Πίστη τους.
Η Βρετανική κυβέρνηση διέταξε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το κατά πόσο διώκονται
οι χριστιανοί, μετά την παραδοχή ότι η Χριστιανοσύνη δέχεται ολοένα και αυξανόμενα
κρούσματα βίας.
Σύμφωνα με την έρευνα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, πάνω
από 215 εκατομμύρια χριστιανοί διώχθηκαν πέρυσι ενώ γυναίκες και παιδιά βιώνουν
ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό.
Μόλις πέρυσι, 250 χριστιανοί σκοτώνονταν κάθε μήνα για την πίστη τους.
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέρεμυ Χαντ δήλωσε πως συχνά οι
διωγμοί χριστιανών είναι προοίμιο διωγμών και άλλων μειονοτήτων.
Μπορούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για την Χριστιανική Εκκλησία, τόνισε.
Βασικές περιοχές στις οποίες υποφέρουν περισσότερο οι Χριστιανοί, είναι η Μέση Ανατολή, η
Αφρική, και η Ασία.
https://www.ekklisiaonline.gr/nea/ektakto-friki-210-ekatom-christiani-diokomeni-perysi-akoma-ke-pediaviazonte-gia-tin-pisti-ston-christo/

Επίσης:
255 Χριστιανοί δολοφονούνται τον μήνα για την πίστη τους!
04-10-2018. Του Γιάννη Παπανικολάου - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία, η οποία περισσότερο από όλες στον κόσμο διώκεται σήμερα.
Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας παραξενεύει, διότι το λέει η Αγία Γραφή: Κάθε ένας που
θέλει να ζει ευσεβώς, θα διωχθεί.
Έρευνα της «OpenDoors» καταγράφει ότι 215 εκατομμύρια χριστιανοί αντιμετωπίζουν υψηλά
επίπεδα δίωξης στις χώρες στις οποίες αποτελούν θρησκευτική μειοψηφία, με κάθε μήνα να
δολοφονούνται 255 Χριστιανοί, 104 να πέφτουν θύματα απαγωγής, 180 γυναίκες να
βιάζονται ή να παρενοχλούνται σεξουαλικά ή να αναγκάζονται σε γάμο, να
πραγματοποιούνται 66 επιθέσεις σε εκκλησίες, και 160 χριστιανοί να φυλακίζονται
παράνομα χωρίς δίκη.
Οι λόγοι των διώξεων είναι διάφοροι και πολλαπλοί.
Η εξάπλωση του φανατικού Ισλάμ και της ισλαμικής τρομοκρατίας σε χώρες της Μέσης
Ανατολής, όπως Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν, της Ασίας σε χώρες όπως η Ινδονησία, οι
Φιλιππίνες, το Μπαγκλαντές και της Αφρικής, σε χώρες όπως Αίγυπτος, Λιβύη, Νιγηρία,
Σομαλία.
Η αναβίωση του Ισλάμ σε πρώην μετριοπαθείς μουσουλμανικές χώρες της Κεντρικής Ασίας
(Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν).
Ένα από τα βασικά επίσης αίτια είναι ότι η ∆ύση δεν είναι πλέον Χριστιανική. Ο Θεός
των δυτικών χωρών είναι πλέον όχι ο Χριστός, αλλά ο μαμωνάς (το χρήμα).

Οι περισσότερες από αυτές δεν ενδιαφέρονται ως κρατικές οντότητες να προστατεύσουν τους
Χριστιανούς που διώκονται, αλλά να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά και λοιπά γαιωπολιτικά τους
συμφέροντα.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Συρίας, όπου οι χώρες της ∆ύσης υποστήριξαν την
πλευρά των τζιχαντιστών, με σκοπό να αποδυναμώσουν το καθεστώς Άσσαντ και να
τοποθετήσουν ένα φιλικό προς αυτές και το Ισραήλ ισλαμιστικό καθεστώς, ακόμη και εάν η
Συρία άδειαζε από όλους τους χριστιανούς και από τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες, τις
οποίες προστάτευε το κοσμικό καθεστώς Άσσαντ.
Όπως σημειώνει ο Ιωάννης Λεοντακιανάκος στο άρθρο του «Οφείλει η Ευρώπη να
προστατεύσει τον διωκόμενο Χριστιανισμό;», καταδεικνύεται ότι ενώ η (Χριστιανική)
Ευρώπη είναι ο τόπος που αποτελεί το όραμα ανθρώπων που προσπαθούν να δραπετεύσουν
από καθεστώτα στα οποία κινδυνεύει η ύπαρξή τους, απαγορεύεται / καταδυναστεύεται η
οποιαδήποτε ελευθερία διαφορετικής βούλησης και έκφρασης, λιμοκτονούν, κ.οκ. (η Ε.Ε.
υποδέχθηκε και εξακολουθεί να υποδέχεται μεγάλους αριθμούς Μουσουλμάνων προσφύγων
και μεταναστών και τους παρέχει ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία, παρ’ όλες τις ελεγχόμενες
αντιδράσεις μειοψηφικών ομάδων), στον αντίποδα, μια χριστιανική «Έξοδος» από τις
μουσουλμανικές χώρες βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η χριστιανική μειοψηφία αποτελεί το στόχο
για δίωξη, εκβιασμό, παράνομη φυλάκιση, σεξουαλική παρενόχληση/βιασμό, εξαναγκασμό σε
γάμο με μουσουλμάνο, δήμευση περιουσίας, βασανισμό, ακόμη και θάνατο.
Επομένως, το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι: «Θα πρέπει η ∆ημοκρατική ∆ύση και
ειδικότερα η (Χριστιανική) Ευρώπη μόνο να δέχεται και να αγκαλιάζει πρόσφυγες και
μετανάστες ή θα πρέπει παράλληλα να επιδιώξει την προστασία του διωκομένου
Χριστιανισμού στις μουσουλμανικές χώρες τουλάχιστον της γειτονιάς της»;
https://www.vimaorthodoxias.gr/diethni-2/255-christianoi-dolofonountai-ton-mina-gia-tin-pisti-tous/

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Xrist-diwxeis.pdf

