Η Καθολική Εκκλησία στην Κίνα ορκίστηκε πίστη στο Κομμουνιστικό
Κόμμα!
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Η Καθολική Εκκλησία της Κίνας επαναβεβαίωσε σήμερα Κυριακή την πίστη της στο κυβερνών
Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας ενώ χαιρέτισε και την ιστορική συμφωνία που συνήφθη με το
Βατικανό για τον διορισμό των νέων επισκόπων.
Το Βατικανό υπέγραψε το Σάββατο μια ιστορική συμφωνία με το Πεκίνο, με επίκεντρο το
ακανθώδες ζήτημα του διορισμού επισκόπων στην Κίνα και με στόχο τη βελτίωση των διμερών
σχέσεων.
Οι περίπου 12 εκατομμύρια Κινέζοι Καθολικοί -ισχνή μειοψηφία στην χώρα των σχεδόν 1,4
δισεκατομμυρίων κατοίκων- διχάζονταν εδώ και δεκαετίες μεταξύ μιας «πατριωτικής» Εκκλησίας
που τελεί υπό τον έλεγχο του Πεκίνου και μιας παράνομης Εκκλησίας που αναγνωρίζει μονάχα
την εξουσία του Ποντίφικα.
Βάσει αυτής της «προκαταρκτικής» συμφωνίας, ο πάπας Φραγκίσκος αναγνώρισε επτά
Κινέζους επισκόπους που είχαν διοριστεί από το Πεκίνο χωρίς τη συγκατάθεσή του, όπως κι
έναν όγδοο επίσκοπο μετά θάνατον.
Η Καθολική Εκκλησία στην Κίνα ανακοίνωσε ότι θα «επιμείνει να βαδίζει σε ένα μονοπάτι που
αρμόζει σε μια σοσιαλιστική κοινωνία υπό την ηγεσία του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος».
Σε σχόλια στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι «αγαπά βαθιά την πατρίδα» και ότι «ειλικρινώς
στηρίζει τη συμφωνία» ελπίζοντας ότι οι σχέσεις της Κίνας με το Βατικανό θα βελτιωθούν
περαιτέρω.
Η συμφωνία ενδέχεται να πυροδοτήσει επικρίσεις, καθώς συμπίπτει, κατά παράδοξο τρόπο, με
μια εκστρατεία καταστροφής χριστιανικών εκκλησιών σε ορισμένες κινεζικές επαρχίες.

Στην Κίνα, για παράδειγμα, η Βίβλος έχει αποσυρθεί από τους ιστότοπους
διαδικτυακών πωλήσεων και «παράνομοι» καθολικοί ιερείς πρόσφατα
συνελήφθησαν, προτού αφεθούν ελεύθεροι.
Η Αγία Έδρα, που δεν δημοσιοποίησε σήμερα το κείμενο της συμφωνίας, απέφυγε να δώσει
λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο μέλλον για τον διορισμό των
νέων επισκόπων, ενώ την τελευταία λέξη θα πρέπει να έχει ο Πάπας.
Η συμφωνία αυτή αφορά αποκλειστικά τη θρησκεία και όχι την αποκατάσταση των
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Πεκίνου και της Αγίας Έδρας, που διακόπηκαν το 1951, δύο
χρόνια μετά την άνοδο στην εξουσία των κομμουνιστών...
Ιστορικό
Καθολική Εκκλησία στην Κίνα, στα κινεζικά «Tiānzhǔ Jiào», που σημαίνει «Θρησκεία του
Κυρίου του Ουρανού», έχει περιπετειώδες παρελθόν.
Ο χριστιανισμός έφτασε για πρώτη φορά στην Κίνα τον 8ο αιώνα με Νεστοριανούς
(μονοφυσίτες) ιεραποστόλους από τις ανατολικές χριστιανικές Εκκλησίες της Μέσης Ανατολής.
Οι πρώτοι Ρωμαιοκαθολικοί στην Κίνα ήταν Φραγκισκανοί μοναχοί που εμφανίστηκαν το 1294.
Το 1368 οι Φραγκισκανοί εκδιώχθηκαν από τη ∆υναστεία των Μινγκ, που δεν ήθελε ξένες
επιρροές στη χώρα.
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Τον 16ο αιώνα εμφανίστηκαν στη χώρα οι Ιησουίτες. Ωστόσο, πάντα το κινεζικό κράτος
αντιμετώπιζε εχθρικά όχι μόνο τον χριστιανισμό αλλά όλες τις ξενόφερτες θρησκείες,
συμπεριλαμβανομένου και το Ισλάμ και λάμβανε δυναμικά μέτρα για να τις περιορίσει ή ακόμα
και να τις εξαλείψει.
Όταν το 1949 ανέλαβε την εξουσία στη χώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι Ρωμαιοκαθολικοί και
οι Προτεστάντες ιεραπόστολοι εκδιώχθηκαν ως πράκτορες του δυτικού ιμπεριαλισμού. Η ίδια
κατηγορία ακολούθησε και τα χριστιανικά τους δόγματα.
Το 1957 η κινεζική κυβέρνηση εγκαθίδρυσε τη λεγόμενη «Κινεζική Πατριωτική Καθολική
Ένωση», δηλαδή μια Καθολική Εκκλησία ελεγχόμενη από τον κινεζικό κράτος, η οποία δεν
αναγνώριζε την εξουσία του Πάπα της Ρώμης και εξέλεγε μόνη της τους επισκόπους της.
Από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, το Βατικανό μπορεί
πλέον να ασκεί βέτο στους επισκόπους που προτείνει η Κίνα.
https://www.vimaorthodoxias.gr/diethni-2/i-katholiki-ekklisia-stin-kina-orkistike-pisti-stokommounistiko-komma/
Υ.Γ. ΛΜ∆
Οι παπικοί δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκεία τόσο, όσο για τα συμφέροντα του πάπα. Αφού
αυτόν παρεμβάλλανε μεταξύ ανθρώπων και Θεού, δεχόμενοι ότι είναι «ο αντιπρόσωπος του
Θεού στη Γη»! Αν επομένως οι Κινέζοι έχουν επιφυλάξεις για τη στάση των παπικών στα
πολιτικά πράγματα, δεν θα πρέπει να έχουν τις ίδιες και για τους Ορθοδόξους που
εκφράζονται πάντα με βάση το νόμο του Θεού και όχι την εντολή κάποιου πάπα, και να
τους έχουν υπό διωγμό.
Η Ορθοδοξία διέσωσε και αξιοποίησε τον Ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος ήταν ανοικτός
σε όλους τους λαούς και παραμένει σήμερα ο πολιτισμός τους! Ούτε Κινέζικος, ούτε
Αιγυπτιακός, ούτε Βαβυλωνιακός πολιτισμός έμεινε, γιατί όλοι αυτοί είχαν «ιερατεία»
που υπηρετούσαν τους τυράννους των χωρών τους και δεν μόρφωναν το λαό. Οι
Έλληνες διαπαιδαγώγησαν όλους τους λαούς γιατί δεν περιφρονούσαν κανένα λαό. Και
η τεχνολογία με την οποία τελευταία αναπτύχθηκε η Κίνα, που έχει τη ρίζα παρά στον
Ελληνικό πολιτισμό; Γι' αυτό και οι σύγχρονοι Γάλλοι δεν αισθάνονται ντροπή να
ομολογούν, και μάλιστα το δείχνουν παραστατικά σε video, ότι: «Από την Ελλάδα
επιστήμες και λόγος»! https://www.imdleo.gr/diaf/2016/ortho_el/orth_el.html#logo
Και ο Νίτσε λέει ότι «οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι
στους Έλληνες»! https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Nitse.pdf
Η Ορθοδοξία γνωρίζει τον αληθινό Θεό στον κόσμο, μακριά από τον οποίο δεν υπάρχει
σωτηρία, και την αληθινή Αποκαλυπτική γνώση, που είναι ασυγκρίτως ανώτερη από
τους διφορούμενους χρησμούς της Πυθίας.
∆είτε τα vido clips: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ με τον π. Γεώργιο Μεταλληνό.
https://www.imdleo.gr/diaf/2016/ortho_el/orth_el.html
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pope-china.pdf
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