9/11/13

Κόκκι νος Ουρανός: Αυξάνονται και πληθύνονται οι χρι στι ανοί στην Κί να.

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008
Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα.

Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς
ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς
τόνους

Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά από μία

τηλεόραση και να ψάλλει σιγανά μαζί με τους άλλους πιστούς
στην κυριακάτικη λειτουργία σε έναν μυστικό χώρο στο κέντρο
του Πεκίνου.
Ο Χάο είναι ένας από τα εκατομμύρια χριστιανούς της
Κίνας που καταφεύγουν σε «παράνομες»

εκκλησίες για να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα, καθώς οι επίσημα αναγνωρισμένοι ναοί της
χώρας είναι ασφυκτικά γεμάτοι.
Η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κίνας

απαγορεύει όλες τις θρησκευτικές
δραστηριότητες σε χώρους που δεν έχουν
λάβει την επίσημη άδεια της.
Στην φωτογραφία μία από τις πολλές
εκκλησίες που έχουν γκρεμίσει οι κινέζικες
αρχές.
Οι λεγόμενες «house churches» (οι εκκλησίες που
δημιουργούνται σε διάφορα σπίτια πιστών ή "κατ' οίκον
εκκλησίες") πληθαίνουν, όπως άλλωστε και ο αριθμός
των χριστιανών στην Κίνα που, όπως υπολογίζεται,

αυξάνονται κατά μισό εκατομμύριο κάθε
χρόνο.
Ανάγκη η αγάπη
«Ο χριστιανισμός αναπτύσσεται εδώ περισσότερο από κάθε
άλλο μέρος του κόσμου», λέει ο Γκάο Γινγκ, αντιπρόεδρος του Χριστιανικού
Συμβουλίου του Πεκίνου, προσθέτοντας: «Η εξατομίκευση του ανθρώπου μεγαλώνει και οι
Κινέζοι πολίτες έχουν την ανάγκη να νιώσουν το αίσθημα της αγάπης και της
αλληλεγγύης».
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συμμορφώνονταν στις υποδείξεις της.

Κάτι φαίνεται να αλλάζει
όμως και στην πολιτική της
κυβέρνησης, που τα τελευταία
χρόνια είναι ιδιαίτερα
αυστηρή απέναντι στους
πιστούς, χρησιμοποιώντας
ακόμα και
βασανιστήρια σε
όσους δεν

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης μαζί με
εκπρόσωπους της Εκκλησίας εγκαινίασαν μαζί τον μεγαλύτερο ναό των προτεσταντών
στο Πεκίνο. Οι εφημερίδες της χώρας δεν έγραψαν τίποτα για το συμβάν, ούτε άλλωστε
για το γεγονός ότι το κράτος χρηματοδότησε την κατασκευή του.
«Η ηγεσία της Κίνας θέλει μεν να κερδίσει την επίσημη
Εκκλησία ως συνεργάτη και βοηθό για να εξασφαλίσει
τη σταθερότητα στην κοινωνία της, δεν θέλει όμως να
κάνει και διαφήμιση για αυτό», σχολιάζει ένας
αναλυτής στη γερμανική «Die Welt» επισημαίνοντας
ότι ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος υπάρχει και
μια ανταλλαγή συμφερόντων. Οι προτεστάντες
αποφάσισαν να μη διεκδικήσουν τα 13 οικόπεδα που
τους ανήκαν από το παρελθόν και η κυβέρνηση
υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει με 5 εκατομμύρια ευρώ την κατασκευή δύο ακόμη ναών
στο Πεκίνο.
Πέρα από αυτό, όμως, η κυβέρνηση της Κίνας
φαίνεται ότι αρχίζει να νιώθει αδύναμη να
χειριστεί μόνη της τον αυξανόμενο αριθμό των
χριστιανών και τις ανάγκες τους.

Αναλυτές υπολογίζουν τον αριθμό τους
ανάμεσα σε 40 με 80 εκατομμύρια, το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι
προτεστάντες, κυρίως από τα κατώτερα
οικονομικά στρώματα.
Πηγή: εφημερίδα «Επενδυτής», 8 Ιανουαρίου 2006

Το κράτος διώκει την ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αντίθετα από εκείνα που υποστηρίζει η κυβέρνηση, ανεξάρτητες
redskywarning.blogspot.gr/2008/08/blog-post_20.html
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πηγές μιλούν για σκληρή αντιμετώπιση των θρησκευτικών
μειονοτήτων και ιδιαίτερα εκείνων που δεν αναγνωρίζουν στο
κράτος το δικαίωμα να ελέγχει τον τρόπο που ζουν τη
θρησκευτική τους ζωή.
Οι ελεγχόμενες από το κινέζικο κράτος εκκλησίες έχουν μόνο την
όψη της ελευθερίας, αφού όλες οι ενέργειές τους ελέγχονται
στενά από το κυβερνητικό Γραφείο Θρησκευτικών Υποθέσεων.
Πρόσφατα το ΚΚΚ οργάνωσε ειδική ομάδα με στόχο τις
Καθολικές και Διαμαρτυρόμενες Εκκλησίες που δεν είναι
καταχωρημένες στο κράτος.

Έτσι εκατοντάδες Κινέζοι,
Καθολικοί και Ευαγγελικοί,
βρίσκονται τώρα σε
στρατόπεδα
"επανεκπαίδευσης μέσω
εργασίας" ενώ αγνοείται η
τύχη πολλών άλλων.
Μέσω αυτών των ενεργειών
παραβίασης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, η κυβέρνηση της Κίνας
φανερώνει την απόφασή της να
ξεριζώσει τον χριστιανισμό από την Κίνα, όπως λέγεται, "πνίγοντας το μωρό
μέσα στην κούνια του".
Όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters
πριν λίγους μήνες από το Πεκίνο, σε μία μόνο
περίπτωση η κινέζικη αστυνομία συνέλαβε 130
Κινέζους και 3 Αμερικανούς ιεραπόστολους,
μέλη της απαγορευμένης κινέζικης εκκλησίας
"Fang-cheng", στην κεντρική περιοχή του
Henan.

(Στις φωτογραφίες βασανιστήρια
χριστιανών από την Κινέζικη αστυνομία...)
Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ οι αξιωματούχοι
αρνήθηκαν ότι υπήρξαν συλλήψεις, αργότερα, και ύστερα από επέμβαση του πρόξενου
των ΗΠΑ οι 3 Αμερικανοί αφέθηκαν ελεύθεροι...

Το Κέντρο Πληροφοριών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη
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Δημοκρατία, που έχει έδρα στο Χονγκ Κογκ, δήλωσε ότι η ευαγγελική
αυτή εκκλησία με 500.000 μέλη ήταν μία από 14 ομάδες που
απαγορεύτηκαν από την κυβέρνηση ως "επικίνδυνες αιρέσεις".
Από το περιοδικό "ΤΥΧΙΚΟΣ" http://www.tyxikos.gr/01-3-11.html

Δείτε ένα βίντεο για τους χριστιανούς στην ΚΙΝΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ
Ο χριστιανισμός πιθανόν να πήγε στην Κίνα από τον

Απόστολο

Θωμά.
Κάποιες οργανωμένες προσπάθειες έγιναν από τους μονοφυσίτες
νεστοριανούς τον 6ο αιώνα και από ιεραποστόλους της παπικής
Εκκλησίας.
Η Ορθοδοξία πέρασε στην Κίνα μέσα από τις συγκρούσεις που είχε ο
Αυτοκράτορας Κανγκ - Τσι (φωτο) με τους Ρώσους της Σιβηρίας το
1685. Ο Κινέζος ηγέτης συνέλαβε αιχμαλώτους, αλλά και μια ομάδα
Κινέζων αξιωματούχων που είχαν αυτομολήσει στους Ρώσους και ήδη είχαν βαπτιστεί
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ορθόδοξοι και τους έφερε σε μια περιοχή βορειοανατολικά του Πεκίνου.
Οι ορθόδοξοι απέκτησαν την εύνοια του αυτοκράτορα, ο
οποίος τους στήριζε, και ανέβαιναν στις βαθμίδες της
κινεζικής αριστοκρατίας. Ωστόσο, ο Κάνγκ - Τσι
απογοητεύτηκε κάποια στιγμή όταν κατάλαβε ότι οι παπικοί
ιεραπόστολοι εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των
Ευρωπαίων και προχώρησε σε διώξεις εναντίον όλων
των χριστιανών, αν και τους ορθόδοξους εξακολούθησε να
τους βλέπει με καλό μάτι.
Το 1860 οι Ορθόδοξοι έμειναν μόνο 200 στον αριθμό, αλλά
όταν το Ρωσικό κράτος σταμάτησε να ανακατεύεται στα
εκκλησιαστικά πράγματα, τότε η ορθόδοξη κοινότητα άρχισε
πάλι να αναπτύσσεται, ξανακερδίζοντας την εμπιστοσύνη
των Κινέζων ηγετών.
Τότε, η Κινεζική Ορθοδοξία απέκτησε Κινέζους ιερείς και
Κινέζο Μητροπολίτη, τον Μητροφάνη Τσι - Σουνγκ, ο
οποίος ανακηρύχτηκε Άγιος. Πολλές εκκλησίες χτίστηκαν,
ενώ η Θεία Λειτουργία τελούνταν έξω από το Πεκίνο, σε
άλλες πόλεις της Κίνας, αλλά και στην περιοχή της

Μαντζουρίας.

Το 1901 γίνεται διωγμός και έχουμε και μάρτυρες για την
αγάπη του Χριστού στην Κίνα. Οι συντηρητικοί Κινέζοι, που
θέλουν να διώξουν τους ξένους και να διατηρηθεί ο
παραδοσιακός κινεζικός πολιτισμός, σκοτώνουν τους Άγγλους
ιεραποστόλους αρχικά και στη συνέχεια επικηρύσσουν όλους
τους χριστιανούς, ζητώντας να ακολουθήσουν τις
παραδοσιακές κινεζικές θρησκείες, αλλιώς θα σφαγούν. 300
Κινέζοι Ορθόδοξοι βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο, ενώ οι
εκκλησίες και τα σπίτια τους παραδίδονται στη φωτιά
από τους φανατικούς συντηρητικούς.
Σήμερα, η Κίνα βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και τους λίγους Ορθοδόξους που
έχουν απομείνει ποιμαίνει ο Μητροπολίτης Χονγκ -Κονγκ
Νικήτας.
Από το blog NOCTOC http://noctoc-noctoc.blogspot.com/2007/05/blog-post_21.html
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