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Nylige forandringer i kristen tilgang til islam
INTRODUKTION:
Kristne og muslimer har været i dialoger i årtier. Bevægelsen for dialog
mellem forskellige trosopfattelser begyndte i 1950’erne, da Kirkernes
Verdensråd (KV) og Vatikanet organiserede adskillige møder mellem
kristne ledere og repræsentanter for andre religioner (De ortodokse kirker tilsluttede sig senere). Dette indledende arbejde førte til dannelsen
af nye institutioner, der skulle fortsætte dialogen mellem de forskellige
trosopfattelser. KV-initiativerne, der ebbede ud i 1990’erne, var baseret
på en grundlæggende liberal nyfortolkning af kristendommen.
Siden 11/09-2001 har der været en voldsom forandring i forholdet
mellem islam og den ikke-muslimske verden, der er fremkaldt af frygten for civilisationernes sammenstød og religionskrig. Angrebene 11.
september fremkaldte ikke bare fordømmelse af volden, men også en
bølge af sympati for muslimer, idet mange i Vesten påpegede, at de fleste
muslimer intet havde at gøre med 11. september-angrebene, og at deres
religion var fredelig. Et synligt resultat af dette har været en ny evangelisk1 optagethed af Bevægelsen for Tværreligiøs Dialog, der erstatter
det ældre liberale KV-engagement. Desuden tilslutter nogle evangeliske
grupper sig nu islamister og den venstreorienterede blok - og påstår, at
islam har en fredelig natur, samtidig med at de er meget kritiske over for
andre synsvinkler.
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Svaret fra vestlige regeringer:
USA’s og Englands regeringer konkluderede, at der ikke var noget, der
kunne kaldes ”islamisk terrorisme”, og at Al-Qaeda var en kættersk gren
af islam. Regeringsplanlægning søgte derfor at bringe de forskellige
muslimske samfund i landene ind i samfundets midte og at styrke deres
institutioner for at undgå radikalisering. Denne tænkning blev udviklet
gennem passende lovgivning og ved indoktrinering af sikkerhedsstyrkerne og ved at presse på for at gennemføre et kulturskifte i samfundet
- en forandring, der kom til at indbefatte kristendommen.
Midler fra USA’s kongres og fra det britiske udenrigsministerium blev
givet til kristne organisationer, konferencer og råd med det formål at
skabe forsoning mellem islam og kristendommen. Økumeniske2 forbindelser blev nydefineret til også at omfatte islam - og begreber som
”Abraham-religioner” blev introduceret for at styre islam, jødedom og
kristendom ind i et monoteistisk3 system.
Vestlige regeringer opfordrede kristne til at involvere sig i tværreligiøs dialog og til at omdefinere deres teologi. Mange evangelikale1 har
reageret med begejstring på disse regeringstiltag, idet de baserede deres
tilnærmelser på postmoderne4 og liberalteologiske5 opfattelser af religion og kultur - en opfattelse, der tilsidesætter det ortodokse, kristne syn
på troens absolutte sandhedsindhold. Deres reaktion har skabt forvirring
blandt evangeliske græsrødder, der føler, at bibelske og kristne holdninger bliver undergravet.
Et initiativ fra vestlige regeringer: C-1 Verdensdialogen:
Vestlige regeringer har gennem det Davos-baserede6 Verdensøkonomiske Forum grundlagt et netværk for Tværreligiøs Dialog, der skal forbedre forholdet mellem islam og Vesten. Lederrådet på 100 medlemmer
(Den Vest-Islamiske Verdens-Dialog - C 100) blev dannet i 2004 som et
samfund af opinionsledere fra politiske-, forretningsmæssige-, religiøseog medie-kredse, der fremmer dialogen mellem den vestlige verden og
den muslimske verden. I 2007 blev dets navn ændret til C-1 Verdensdialogen, og det stiftende møde for dets forretningsudvalg blev holdt i
London i marts 2009. Højt rangerende anglikanere er fremtrædende i
dette foretagende.
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En formand for C-1 er Richard Chartres, der er Londons biskop. Hans
næstformand er stormuftien af Cairo. Den administrerende direktør og
medgrundlægger af C-1 er Cannon Alistair Macdonald-Radcliff, der er
tidligere præst ved Alle Helgens Katedralen i Cairo.
Muslimsk dagsorden og initiativ:
Muslimske regeringer var dybt bekymrede for følgerne af 11. september
angrebet og den efterfølgende sammenligning af islam med den voldelige Jihad og for deres svækkede legitimitet og sikkerhed. De besluttede
at genvinde respekten for islam i verden og samtidig udvide dens indflydelse, idet de ledte efter partnere i Vesten til at fremme denne ambition.
Da de indså, at KV havde mistet sin fremdrift, skiftede de muslimske
regeringer taktik og optog kontakt til evangeliske kristne, som de nu
anså for at være en betydelig politisk kraft i Vesten.
JORDAN: Det er lykkedes for den jordanske kongelige familie at
udøve intellektuel og teologisk lederskab inden for islam ved at grundlægge og støtte Amman Al al-Bayt instituttet for islamisk tænkning og
for tværreligiøse aktiviteter. Dette institut har fremlagt internationale
konsensusskabende initiativer inden for islam i form af dets ”Amman
Beretninger”. Det har understøttet lærde retsafgørelser, der har til formål
at kontrollere yderliggående islamiske fortolkninger og praktiseringer.
Endelig støttede det Fælleserklæringen (se senere), der har stor indflydelse på Vestens kristne. Kong Abdullah den 2. grundlagde også Det
Jordanske Tværreligiøse Sameksistens Forsknings Center (JICRC), der
organiserer en årlig konference for muslimske og kristne ledere fra Mellemøsten under sit formandskab.
SAUDI ARABIEN: Bush-administrationen lagde stort pres på det
saudi-arabiske regime for, at det skulle moderere dets herskende form
for islam (Wahhabismen) og tage kontakt med kristne. Saudi-regeringen
var også bekymret for den svækkelse af dens legitimitet og internationale sikkerhed, som Jihad-bevægelserne skabte. Som følge af dette indgik saudi-regeringen i den tværreligiøse dialog imod de yderliggående
wahhabisters råd.
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I november 2007 mødtes kong Abdullah med paven for at fremme fælles forståelse mellem deres religioner. Kongen opfordrede saudi-arabiske
mullaher til at indkalde til fælles jødisk-kristne-muslimske konferencer,
og han organiserede også i juli 2008 ”Verdenskonferencen om Dialog”,
som blev overværet af flere evangeliske ledere.
Kongen fulgte dette op med at støtte et særligt FN-Generalforsamlings møde om tværreligiøs Dialog i november 2008 og en international
konference om tværreligiøs dialog i Geneve den 1. oktober 2009 under
ledelse af den schweiziske præsident Hans-Rodolf Merz.
En del af kongens interesse i tværreligiøs dialog er en kampagne for
en verdensomspændende lov imod blasfemi, der har til formål at beskytte islam imod enhver kritik.
LIBYEN: Libyen har længe været inddraget i tværreligiøs dialog bl.a.
ved organisering af konferencer om dialog særlig med Vatikanet. For nylig har Libyen vist interesse for dialog med evangeliske kredse ved gennem dets organisation ”Samling om islamisk samfund” at sponsorere
”Den evangelisk-kristen-muslimske Dialogs” arrangementer i Chicago
i november 2006 og i Tripoli i januar 2008. Ved mødet i januar 2008
var mange evangeliske personer til stede - eksempelvis folk fra evangeliske institutioner så som Wheaton College, North Park University,
Fuller Theological Seminary, og det Arabiske Baptistiske Seminarium
i Beirut såvel som repræsentanter for organisationer som World Vision
International, Sojourners (kristne for fred og retfærdighed), Venture International, Evangelicals for Middle East Understanding (Evangelisk organisation for mellemøstlig forståelse).
IRAN: Irans interesse for tværreligiøs dialog gik forud for den 11.
september 2001 som en del af dets anstrengelser for at neutralisere vestlig opposition til dets radikale politik og for at vinde kristen sympati for
dets version af islam. I 1998 foreslog tidligere præsident Muhammad
Khatami i FN en dialog mellem civilisationer, der stærkt understregede
tværreligiøs dialog. Som resultat af dette erklærede FN året 2001 for året
for dialog mellem civilisationerne. I 2004 stiftede Khatami Det Internationale Institut for Dialog mellem Kulturer og Civilisationer.
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Som opfølgning på dette blev Alliancen mellem Civilisationerne
(AoC) stablet på benene i 2005 på initiativ fra regeringerne fra Spanien
og Tyrkiet under FN’s ledelse. Iran har holdt adskillige tværreligiøse
dialogmøder med Vatikanet og KV - og i februar 2007 blev en delegation af amerikanske kristne omfattende: mennonitter, kvækere, anglikanere, metodister og baptister inviteret til Teheran til en række samtaler
om tværreligiøse forhold og fremme af freden. AoC har også forsøgt at
nå ud til evangeliske kredse.
Muslimske lærde og Fælleserklæringsbrevet: Pave Benedicts forelæsning i Regensburg i september 2006 antydede tilsyneladende, at islam
var voldelig og forårsagede urimeligt raseri og voldelige protester verden
over. En gruppe på 38 muslimske lærde skrev 13.10.2006 et åbent brev
til paven for at korrigere hans syn på islam. Da de ikke modtog noget
svar, skrev 138 muslimske lærde af Det Kongelige Aal al-Bayt Institut
for Islamisk Tænkning et brev til verdens kristne samfund ved navn: ”En
Fællesudtalelse mellem Os og Jer”.
På overfladen så brevet ud som en velmenende anmodning om en bedre forståelse mellem muslimer og kristne - for at afvende en apokalyptisk
krig mellem de to største religiøse blokke i verden. Det fremhævede selve det kristne koncept om kærlighed til Gud og mennesker som temaer,
begge grupper havde til fælles. Men i virkeligheden lå brevet inden for
den muslimske da’wa-tradition7, der går ud på at omvende og undertvinge
mennesker til islam, og hvortil der ofte historisk set er tilknyttet trusler
om vold og erobring (Jihad8) i tilfælde af, at opfordringen blev afvist.
Da’wa bekræfter indiskutabelt det islamiske koncept om Allahs enhed og Muhammed som hans profet, mens det reducerer og islamiserer
Jesus til en ren menneskelig profet under Muhammed. I brevet var det
fejlagtige synspunkt underforstået, at krigen mod islamisk terrorisme er
en verdensomspændende krig mod islam, der er forårsaget af aggressiv
kristendom, og som er fremkaldt af en kristen disposition for følsomhed
og had mod muslimer.
A: Evangelikale svar:
Et svar på den muslimske fællesudtalelse kom fra Yale-Universitetet.
Fællesudtalelsen havde en enorm virkning på den kristne verden. Det
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fremkaldte mange begejstrede svar, der afslørede nye udviklinger blandt
evangeliske kristne med hensyn til tværreligiøs dialog med muslimer.
Et af de mest profilerede svar var ”Yale-Brevet”, der var udfærdiget af
evangeliske kristne på Yale Centret for Tro og Kultur, og som var underskrevet af 300 kristne ledere. Blandt de fire forfattere til brevet var
der to velkendte evangelikale: Henry Wright, der er professor ved Yale
Universitetets Teologiske Skole og direktør for Centret for tro og Kultur
og Joseph Comming fra organisationen Frontiers, som er direktør for
Yale Universitetets Forsonings Program.
I juli 2008 blev der holdt en konference på Yale, der bragte kristne og
muslimske lærde sammen om temaet: ”At elske Gud og mennesker i ord
og gerning, samt dettes praktiske betydning for muslimer og kristne”. En
endelig udformning af Yale-Fælleserklæringen blev udfærdiget på konferencens sidste dag. Yale Fælleserklæringen og dens endelige udformning omfattede adskillige problematiske udtalelser, som her nævnes.
1: Accept af ansvar for korstogene og for den nuværende krig mod
islamisk terrorisme på vegne af alle kristne. - Dermed bekræfter man
den muslimske synsvinkel om, at alle kristne er en blok, der er ansvarlig
for enhver opfattet krænkelse mod muslimer. Dette opmuntrer muslimer
i muslimske lande til at straffe kristne, der ikke er underdanige, for al
antaget og formodet kristen synd mod islam.
2: Bekræftelse af de islamiske kildetekster som ”hellige skrifter” på
linie med Bibelen, hvilket indebærer, at Koranen er Guds Åbenbarede
Ord.
3: Inkluderingen af islam i ”vores fælles arv fra Abraham” og i den
”jødisk-kristne-islamiske monoteistiske arv” indebærer, at islam lige som
kristendommen er Gud-givet og åbenbaret fra Gud. Dette er et skridt
mod at bekræfte Koranen som Guds Ord og Muhammed som Guds Profet - og således fornægte det enestående ved Kristus og Bibelen.
4: En endetids vision om en bedre verden, der er baseret på samarbejde mellem muslimer og kristne med at overvinde fattigdom. Bibelens
håb om en bedre verden hviler derimod ultimativt på forkyndelsen af
evangeliet om Kristus og på opbygningen af Hans Kirke.
5: Identificering af kristen mission som en af de hovedfaktorer, der
forårsager spændinger i verden, hvilket styrker muslimerne i deres syn
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på, at kristen mission er et aggressivt angreb på dem.
6: Ignorering af individuelle menneskers ret til at vælge og til at ændre
religion og til at udtale sig om den uden frygt for sanktioner. Der er ikke
effektivt taget hånd om fuld gensidighed mellem religionerne. Mens
muslimer i vestlige lande har fuld frihed til at fremme deres tro og til at
bygge moskeer, så er de kristnes ret til frit at fremme kristendommen og
til at bygge kirker i muslimske lande enten voldsomt begrænset - eller
som i Saudi Arabien totalt ikke eksisterende.
7: Da-wa: islamisk mission.
8: Jihad: Erobring.
B: Den nye evangeliske ”Nådes Tilgang” til islam:
Dette er baseret på en naiv tilgang med kun at se det gode i islam, i
ønsket om at følge Jesu radikale lære om kærlighed, nåde, accept og tilgivelse. Det genspejler også en postmoderne liberalteologisk tilgang til
kristendommen, kultur og teologi og en økumenisk inkluderethed over
for islam. Nogle af de mest karakteristiske ting ved bevægelsen er følgende:
1: At antage islam som en sand - om end anderledes - vej til Gud. Set
fra dette synspunkt er islam en tro med rod i Abraham, der kun adskiller
sig fra dets formodede jødiske rødder nuancemæssigt - ikke kvalitetsmæssigt. Koranen ses som en gyldig kommentar til de jødiske skrifter
- og som en korrektion til den utilstrækkelige jødedom på Muhammeds
tid. Muhammed var en profet i lige linje fra Ismael9, hvis originale mission var at være en slags apostel for jøderne. Dette synspunkt tilføjer en
fjerde kategori til Det nye Testamentes tre kategorier (jøder, kristne og
Guds Kirke), nemlig arabiske muslimer, som ses som efterkommere af
Abraham gennem Ismael. Følgen er, at de derfor har en speciel forbindelse med Gud uden om Kristus. Denne forståelse af islam truer med at
opløse den kristne kirkes enestående karakter af at være Guds Folk.
2: En frygt for yderliggående islam, der tager modet fra folk. Steve
Bell, der er direktør for rådgivningsfirmaet Interserve i England, har argumenteret med, at kristne ikke behøver at frygte en muslimsk overtagelse af England. For efterhånden som det muslimske samfund bliver
mere fremgangsrig og velstående, så vil muslimerne fredeligt blive inte13

greret i samfundet, for derefter at understøtte en mere moderat form for
islam. Problemet med dette synspunkt er, at islamisk fundamentalisme
og yderliggåenhed ikke blot er produkter af fattigdom, men at de er teologiske bevægelser med dybe rødder i islam. Islamisme har infiltreret
mange muslimske institutioner i England - og mange engelskfødte velhavende muslimer er i højere og højere grad blevet yderliggående og
radikaliserede.
3: Sympati for muslimsk vrede og accept af kristenskyld for at gøre
muslimer til syndebukke gennem historien: Dette omfatter skyldfølelse
for korstogene og for lidelser, der er påført muslimer i kolonitiden og i
dag i Palæstina, Irak og Afghanistan. Kristne må kompensere ved aktivt
at understøtte ”retfærdige” muslimske, politiske sager. Mange kristne
enkeltpersoner og kirker har bekendt uheldige ting i deres historie og
bedt om undskyldning for dem.
Men muslimerne har ikke accepteret nogen irettesættelse for noget
dårligt, der er begået i islams navn - og de har aldrig bedt om undskyldning over for deres mange ofre. Indtil de gør dette, vil dialog på dette
grundlag uundgåeligt blive ført med forudfattede meninger til deres
egen fordel.
4: En forståelse med sympati for de islamiske terroristers motiver: Ud
fra denne synsvinkel er årsagen til islamisk terrorisme de uretfærdigheder, der er sket i den islamiske verden - ikke islams grundlæggende
voldelige natur. Broder Andreas10 opfordrer kraftigt til, at man ser de
muslimske terroristers motiver ud fra en velvilligheds-forståelse.
Men at se terrorister som undertrykte folk uden håb, hvis voldelige
reaktioner anses for forståelige, er ikke et bibelsk perspektiv eller en
bibelsk synsvinkel. Apostlen Paulus prædikede modigt til jødiske og romerske ledere og tilbød dem Kristi evangelium, men han prøvede ikke
at undskylde deres onde handlinger. Det er også vigtigt ikke at fornægte
eller bagatellisere den lidelse, der er påført kristne af muslimer i århundredernes løb.
5: Dialogengagement med muslimerne: Ud fra denne vinkel skal
kristne søge at skabe fælles områder med muslimer og udvikle forhold
med tillid og respekt, ærlighed og åbenhed. De skulle blive i stand til at
udfordre og kritisere hinandens tro og praksis.
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Men ”dialog” har forskellige betydninger. Vestlige kristne forstår dialog som et intellektuelt engagement for at løse problemer. Men muslimer
ser dialog som en bro, de kan gå over for at fremme deres mål. Ydermere
mindskes forfølgelsen af de kristne over hele den muslimske verden ikke
som et resultat af dialogen, der kun sjældent har dette punkt på dagsordenen.
C: Radikal kulturtilpasning og mission som bevægelse
inden for islam (Insider-Bevægelsen):
Blandt de involverede i den teologiske forståelse for muslimer er der tilhængere af Insider-Bevægelsen, der går ind for, at kristendommen skal
være en bevægelse inden for islam. Insider-Bevægelsen, Den Indre Bevægelse, som er en missiologisk trend, der bygger på en ekstrem form
for kulturel tilpasning af kristendommen inden for islams rammer. Bevægelsen anbefaler, at muslimer, der accepterer Jesus, ikke skal gå ud af
deres kultur og familier, men forblive indenfor - ikke kun inden for det
muslimske kulturelle miljø, men også inden for de muslimske religiøse
rammer. De bør fortsætte med at komme i moskeen og med at recitere
den dobbelte islamiske bøn: ”Der er ingen Gud uden Allah og Muhammed er hans profet”, og med at læse Koranen sammen med Bibelen.
Set på denne måde er Koranen en af en række af autentiske guddommelige bøger, der er åndeligt inspireret af Gud, og Muhammed er ud
fra dette syn en af Guds ægte profeter, der skal roses for at bringe de
polyteistiske arabere til en monoteistisk tro. Hans eksempel (sunna) og
lære - også hans lære om Kristus, korset, Bibelen, kristendommen og
jødedommen - betragtes her til en vis grad som bindende.
Insider-Bevægelsen, Den Indre Bevægelse, lærer, at Ismael er en del
af Guds pagt med Isak, og at hans efterkommere dermed er en del af
”Guds udvalgte folk”. Muslimer har som Ismaels efterkommere således
en unik plads i Guds frelsesplan. Bevægelsen distancerer sig fra traditionelle kristne former og understøtter muslimske riter og traditioner,
hvoraf mange er udviklet i bevidst opposition til kristendommen og Bibelen. I bevægelsens ekstreme form går den ind for, at kristne missionærer omvender sig til islam for at kunne blive mere effektive.
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En kritik af Insider-Bevægelsen (Den Indre Bevægelse):
Det nye Testamente bakker ikke det synspunkt op, at muslimer har en
unik plads i Guds frelsesplan. Det understreger det unikke i Åbenbaringen og i Pagten, der er givet til Israel, hvorigennem Guds frelse i Kristus
tilbydes hele menneskeheden. Det er kun gennem den unikke frelser
Kristus, at frelsen tilbydes, og det er kun i den kirke, han grundlagde
som sit legeme, at efterfølgelse af Ham skal praktiseres. Modellen - Den
Indre Bevægelse - fører uundgåeligt til marginalisering af Kristus, Bibelen og Kirken.
Mens konverterede fra islam ikke behøver at opgive deres gamle kulturelle former, og endda muligvis kan bevare nogle religiøse former, der
ikke strider mod Bibelen, så bør de klart forkaste alt, der benægter Kristi
guddommelighed og Hans position som Guds endelige udsending, præst
og konge og som Bibelens endelige autoritet. For troende fra en muslimsk baggrund indebærer dette en afvisning af Muhammed som Guds
profet og en afvisning af Koranen som Guds Ord.
Praktiserende fra Den Indre Bevægelse hævder, at islam kan blive reformeret indefra ved autentiske Jesus-bevægelser. Men Guds hensigt er
ikke at reformere hedenske religiøse systemer, men at danne et nyt samfund af sande troende i Kristus. For i kristen forstand at kunne reformeres, må islam blive en form for kristendom, hvilket islam ikke er. Selv
om nogle nuancer af sandhed måske kan findes inden for islam (hvilket
kan blive brugt til at vinde muslimer til Kristus), så kan disse nuancer
ikke danne basis for et sandt kristent samfund.
Nogle ikke-vestlige troende - heriblandt konverterede personer fra
islam - har kritiseret Den Indre Bevægelse som en ny form for vestlig imperialisme fra vestlige missionærer. Bevægelsen skaber en voksende fremmedgørelse mellem vestlige missionærer og lidende kristne.
Eksempelvis kalder de fleste konvertitter fra islam til kristendommen i
Nordafrika sig ikke for efterfølgere af Isa11, og de tilslutter sig heller ikke
Den Indre Bevægelses paradigme eller virkelighedsopfattelse. De kalder
åbenlyst sig selv for ”masihiyin” (det arabiske udtryk for kristne), og de
tilbeder Gud på en genkendelig måde og skammer sig ikke over korset
som symbol for deres nye tro.
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Konklusion:
Faren, der ligger i disse nye ”kristne” tilgange til islam, er den indbyggede reducering af kristendommen til noget sammenligneligt med islam
og en reducering af Bibelens Jesus til den status, Jesus har i Koranen.
De genopliver gamle kætterier som Arianisme12, der forkastede Treenigheden og Kristi guddommelighed, hvilket islam som en unitariansk13
bevægelse er i stand til at udnytte.
I deres bestræbelser efter at finde en fælles platform med islam, så
omfavner kristne, der er involveret i tværreligiøs dialog i stigende grad
en unitarisk virkelighedsforståelse, der fokuserer på den ene Gud14 og på
mennesket Jesus. - Markions15 gamle kætteri dukker også op. Når man
som Markion udelukkende modtager evangeliet som nåde uden plads til
Guds vrede, fører det til en afvisning af Det gamle Testamente og i sidste
ende til en afvisning af Israel som ”den ældste bror” og derfra videre til
antisemitisme.
De nye evangeliske tilgange til islam har også skabt splittelse inden
for kirker og kristne bevægelser. - Kirkerne må prædike kærlighed til
alle muslimer som mennesker, der er skabt i Guds billede, og for hvem
Kristus er korsfæstet. De bør ikke prædike frygt for islam eller had til religioner. Men de bør heller ikke være naive med hensyn til, hvad der sker
i den muslimske verden eller svigte i at støtte den lidende kirke der.
Siden dens undfangelse har islam forsøgt at kvæle kristendommen i
dens områder - og denne fremgangsmåde udføres i dag stadig aktivt i de
fleste muslimske stater og samfund. – Kirkerne må skelne mellem muslimske enkeltpersoner og islams politisk-religiøse system, og de må se i
øjnene, at islamiske terrorister (jihadisterne/de hellige krigere) er meget
mere end en lille udkantsgruppe uden legimitet i islam.
Volden, der udføres af sådanne grupper, har rødder i ideologien i store
nutidige muslimske bevægelser og i den traditionelle, ortodokse og klassiske udgave af islam, som den er fremstillet i de autoritative islamiske
skrifter og kommentarer.
Endelig må farerne ved det politiske pres i dialog-bevægelserne fuldt
ud erkendes. De nye kristne tilgange til islam fremmer i virkeligheden
Vestens islamisering. Kristne bør ikke være brikker i et skakspil (nyttige
idioter) for magtfulde regeringer, hverken for vestlige eller for muslim17

ske regeringer, der kun er ude efter politiske fordele. Mens muslimer
bekræfter enheden mellem religion og stat, så må kristne altid vogte sig
for en sådan manipulation… Den islamiske udgave af fred kan måske
realiseres, når alle folk underkaster sig islams politiske herredømme,
men den kristne udgave af fred realiseres kun, når Kristus hersker i folks
hjerter.
Kilde:
Magasinet for Barnabas Fund for marts og april 2010 af Patrick Sookhdeo, direktør for BF.
Den komplette artikel ses på: http://www.barnabasfund.org/UK/News/Articles-research/Recent-Changes-in-Christian-Approaches-to-Islam.html
Noter:
1: Evangelisk, evangelical: Et begreb, der ændrer sig for hvert århundrede. Hos os en protestantisk, luthersk og baptistisk retning, der i sin selvforståelse lægger vægt på budskabet om Jesus
i Det nye Testamente og om frelsen i Ham.
2: Økumenisk: Tværkirkelig, fælleskirkelig forståelse.
3: Monoteisme: Læren om, at der kun er én Gud.
4: Postmodernisme: Forkaster universelle sandhedsbegreber.
5: Liberalteologi: Forholder sig liberalt til den kirkelige tradition og til de bibelske tekster.
6: Davos… En verdensøkonomisk non-profit organisation, der hvert år mødes i Davos i Schweiz.
7: Da’wa: Muslimsk mission.
8: Jihad: Bekæmpelse af modstand mod islam.
9: Ismael: Abrahams søn med Hagar.
10: Broder Andreas: Grundlæggeren af Open Doors (Åbne Døre).
11: Isa: Det arabiske ord for Jesus.
12: Arianismen: Læren om, at Jesus kun var menneske, at Han kun havde den menneskelige
natur.
13: Unitarisme: Forkaster Treenigheden og Jesu guddommelighed og ser kun Jesus som en
moralsk lærer.
14: Den ene Gud: Monofysitismen: Læren om, at der kun er en Gud i Himlen, og at Jesus kun
var Guds jordiske adoptivsøn. (Inden for kristendommen: At Kristus kun havde den guddommelige natur og kun var i Himlen, mens Jesus på Jorden kun var Guds adoptivsøn).
15: Markion: Forkastede Det gamle Testamente og omformulede Det nye Testamentes bøger.

Oversat af Niels Erik Søndergård
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Kommentar til ”Nylige forandringer til kristen tilgang til islam”
Det engelske kristne Nyhedsbureau Barnabas Fund (BF) gør et stort
stykke arbejde for afdække forfølgelserne af kristne rundt om i verden
- både forfølgelser forårsaget af marxismen, hinduismen, kulturradikalismen i Europa og islam. BF afslører falskhedens og fejhedens vej og
lader sig ikke kue af modstand.
Senest har BF undersøgt det falske dobbeltspil, som både Vestens regeringer og de muslimske regeringer foretager i fællesskab - et samarbejde, som også dele af kristne grupperinger sammen med førende
imamer deltager i. Dobbeltspillet går ud på, at både regeringer og teologer på begge sider nedspiller islams - muhammedanismens - rolle i
aggressioner og tilsvarende overspiller kristendommens ansvar for både
det ene og det andet.
Men det er der jo kun nogle små grupper inden for kirkelige kredse,
der går ind for, vil man ofte tænke. Men således forholder det sig ikke
uden videre. Bevægelsen for Tværreligiøs Dialog har rødder ikke blot
inden for liberalteologien, men også inden for et bredt udsnit af menigheder.
Bevægelsen for Tværreligiøs Dialog hedder nu officielt Verdensdialogen. Lande som Jordan, Saudi Arabien, Libyen og Iran er ivrige organisatorer af tværreligiøs dialog. Disse landes forslag til dialog bygger
officielt på gensidig forståelse, men reelt bygger den på islamisk mission
og på krav om kristen underordnelse i forhold til islam.
Teologer fra Yale Universitetet i USA udarbejdede Yale Fælleserklæringen, hvor alle islams hovedkrav blev accepteret som grundlag for
dialogen. Kristendommen - ikke islam - pålægges ansvar. Koranen sidestilles med Bibelen som hellig skrift og som Guds Åbenbarede Ord.
Muhammed ophøjes som sand profet, og Jesus reduceres til en profet.
Menneskers ret til selv at vælge religion ignoreres. Og de muslimske
landes forfølgelse af kristne ignoreres. Alt sammen for at skabe ”fred”.
Foruden det oprindelige liberalteologiske grundlag for tilgangen til
dialogen med islam kommer der nu en evangelisk ”Nådetilgang” til islam. Den baseres på en naiv tilgang til Jesu lære om tilgivelse. Herigennem antages islam som en anderledes, men sand vej til Gud. Indstillingen skaber sympati for muslimsk aggressivitet og gør kristendommen
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til historiens syndebuk. Holdningen accepterer dialogens dobbelte standard, hvor kristne skal være forstående, mens muslimerne har ret til at
være aggressive og undertrykkende.
Som om det ikke var nok, så dukker nu Den Indre Bevægelse op.
Den går ind for, at kristendommen skal være en islamisk bevægelse, der
inden for de muslimske rammer nøjes med at tilbede ISA. Bevægelsen
lærer, at islam er en del af Guds pagt med Isak gennem Ismael - Abrahams søn med Hagar i strid med Det nye Testamente.
Både bevægelserne for Tværreligiøs Dialog og Den Indre Bevægelse
marginaliserer Kristus, Bibelen og Kirken. Det er, som BF henleder opmærksomheden på, ikke Guds hensigt at reformere hedenske religiøse
systemer, men at danne nye samfund for troende i Kristus.
Den tværreligiøse dialog, der hviler på et grundlag, der camouflerer
sandheden, er ikke en kristen bevægelse. Den fører kun til både åndelig
og politisk katastrofe i det lange løb. Den vil føre til en af verdenshistoriens største selvmål.
Den kristne tværreligiøse dialog med islam - muhammedanismen ignorer 1. Johannes’ brev kap. 2 v. 23-23, hvor der klart siges, at den, der
fornægter Sønnen, ikke har Faderen, at den, der fornægter Sønnen er en
antikrist. Og det er selvfølgelig Muhammed, der fornægter Kristus, der
er Antikristen.
Den tværreligiøse dialog genskaber oldtidens afvigelser fra den kristne trosbekendelse, nemlig arianismen og monofysitismen. Arianismen
(efter Arius af Alexandria) lærte, at Kristus kun var menneske, mens
monofysitismen lærte, at Kristus kun var Gud i Himlen, mens den jordiske person Jesus kun var hans adoptivsøn. Når Kristus er reduceret til
Koranens dødelige, menneskelige profet, så har vi netop den dødelige
Jesus på jorden og den utilnærmelige Allah i Himlen.
I Danmark er en størrelse som Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde en del af fænomenet. Frikirkerne deltager også i dette fænomen.
I modsætning hertil er Jesus Kristus i Det Nye Testamente både Gud
og menneske i én person. Vi må derfor sige et dundrende nej til den
tværreligiøse dialog, der bygger på dobbelte standarder, som tilfældet
er i dag. Her må vi som på mange andre punkter indse, at der kan være
forskel på, hvad der er kirkeligt, og hvad der er kristent. (red.)
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FORFØLGELSESFORMER:
Vold: Her anvendes fysiske angreb på personer og ejendom og kirker.
Her indgår voldtægt, kidnapning, piskning, mord og frygt.
Utilstrækkelig uddannelse: Ved at fratage mennesker tilstrækkelig uddannelse fastholdes de i en fattigdomscirkel med lavt betalte jobs.
Diskrimination på arbejdsmarkedet: Ved at give mennesker jobs under deres kvalifikationer, begrænse deres karrieremuligheder, reservere
de dårligste jobs til dem.
Fratagelse af basale nødvendigheder: Ved at fratage mennesker deres
hjem, jord, dyr og hjælperationer ved større nationale katastrofer.
Fratagelse af ressourcer: Ved at fratage en menighed muligheden for
at leje en bygning til at mødes, ved at forbyde gudstjenester, ved at forbyde besiddelse af en Bibel og kristen litteratur.
Angreb på lederne: Ved at fængsle præster, eller ved at gøre dem meget
ressourcesvage.
Forfølgelse af nye kristne: Ved både statslige og private indskrænkninger af mulighederne. Eksempelvis islam lov mod frafald, der kan give
dødsstraf.
FORFØLGELSESSAMMENHÆNGENE:
Muslimsk flertal - muslimsk kontekst: I islam er kristne dhimmier,
der som mindreværdige skal underkaste sig muslimerne. Det fører til
diskrimination i uddannelse, arbejde, erhverv, religiøs praksis osv.
Hinduismen i Indien: Kastesystemet er under sammenbrud, hvilket får
hindunationalisterne fra højkasterne til at reagere på andre religioner.
Militant sekulære stater: Her anses religion som en trussel mod statens
sikkerhed. Mulighed for at mødes, købe og reparere kirkebygninger eller
have kristen litteratur begrænses væsentligt. Ofte forsøger staten at få
kontrol over menighederne ved at skabe såkaldt registrerede kirker. Det
vil især være de marxistiske stater.
Vestlig sammenhæng: De vestlige stater ligner angående forholdet til
religion mere og mere moderate udgaver af de marxistiske stater. Aggressiv sekularisme i form at kulturradikalisme og militant ateistisk sekulariseret humanisme breder sig mere og mere. Samtidig med at islam
kommer til Vesten, presser lovgivningen i Vesten kristendommen mere
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og mere ud af det offentlige rum, så den efterhånden kun er tolereret i det
private rum. Det er her den psykologiske forfølgelse dukker op.
KILDER TIL FORFØLGELSE:
Familien: Især i lande med nære familiebånd betyder familiens fjendskab meget. Det kan svinge fra voldsom kritik og udelukkelse til drab
for at genoprette familiens ære.
Samfundet: Især muslimsk dominerede samfund - men nogle gange
også i Europa - vil opfatte kristne som mindreværdige og uegnede til
privilegier og ansvar og måske udsætte dem for uberettigede angreb i
medierne og ved domstolene.
Barnabas Fund: Bladet for Barnabasaid September-Oktober 2010:
http://barnabasfund.org/_images_files/content/BFAid/BFAidSep_Oct10.
jpg Side 16-20
FORFØLGELSESLISTEN 2010 (Registrerede forfølgelser i året)
De 50 lande, hvor forfølgelsen er størst.
19. Chechnya
37. Morocco
1. North Korea
20. Egypt
38. Cuba
2. Iran
21. Vietnam
39. Jordan
3. Saudi Arabia
22. Libya
40. Sri Lanka
4. Somalia
23. Burma (Myanmar)
41. Syria
5. Maldives
24. Azerbaijan
42. Belarus
6. Afghanistan
25. Algeria
43. Tunisia
7. Yemen
26. India
44. Ethiopia
8. Mauritania
27. Nigeria
45. Bangladesh
9. Laos
28. Oman
46. Palestinian Territories
10. Uzbekistan
29. Brunei
47. Bahrain
11. Eritrea
30. Sudan
48. Indonesia
12. Bhutan
31. Kuwait
49. Kyrgyzstan
13. China
32. Tajikistan
50. Kenya
14. Pakistan
15. Turkmenistan 33. United Arab Emirates
34. Zanzibar Islands
16. Comoros
35. Turkey
17. Iraq
36. Djibouti
18. Qatar
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Kilde: Open Doors International/Open Doors USA. – Landenavnene er
internetaktive i internetudgaven. http://www.opendoorsusa.org/persecuted-christians/persecuted-country-profiles/
Forfølgerlisten (WWL) er udarbejdet ud fra et specielt udformet spørgeskema med 50 spørgsmål, der dækker forskellige varianter af religiøs
frihed. For hvert spørgsmål er der et pointsystem, og det samlede antal
points afgør landenes placering på listen.
Se også: World Watch List: http://www.opendoorsusa.org/persecutedchristians/world-watch-list
KONVERTERINGS-FORFØLGERLISTEN 2011: http://members.
opendoorsusa.org/worldwatchlist/ og http://members.opendoorsusa.org/
worldwatchlist/downloads/WorldWatchList2011.pdf
Liste pga. lovgivningen Pga. registrerede tilfælde Gennemsnit INDEX
1 Saudi Arabia 110
2 Afghanistan 109
3 Iran
108
4 Yemen
104
5 Somalia
95
6 Comoros
94
7 Sudan (North) 83
8 Mauritania
79
9 Egypt
73
10 Morocco
60
11 Algeria
57
12 Tunisia
43
13 Uzbekistan
31
14 Indonesia
31
15 Turkmenistan 31
16 Jordan
26
17 Pakistan
23
18 Iraq
23
19 Tajikistan
22
20 Syria
22
21 Bangladesh
13
22 Azerbaijan
13
23 Kyrgyzstan
8
24 Turkey
5

1 Somalia
125
2 Afghanistan 110
3 Saudi Arabien 100
4 Iran
85
5 Pakistan
75
6 Egypt
70
7 Uzbekistan
65
8 Algeria
60
9 Comoros
60
10 Turkmenistan 60
11 Yemen
55
12 Turkey
55
13 Kyrgyzstan
55
14 Sudan (North) 55
15 Tajikistan
55
16 Indonesia
50
17 Mauritania
50
18 Morocco
45
19 Iraq
30
20 Jordan
30
21 Bangladesh
25
22 Tunisia
20
23 Azerbaijan
15
24 Syria
10
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1 Somalia
225
2 Afghanistan 219
3 Saudi Arabien 210
4 Iran
193
5 Yemen
159
6 Comoros
156
7 Sudan (North) 150
8 Egypt
143
9 Mauritania
129
10 Algeria
117
11 Morocco
105
12 Pakistan
98
13 Uzbekistan
96
14 Turkmenistan 91
15 Indonesia
81
16 Tajikistan
77
17 Tunisia
77
18 Turkey
60
19 Kyrgyzstan
57
20 Jordan
56
21 Iraq
53
22 Bangladesh
48
23 Syria
32
24 Azerbaijan
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FRAFALDS-FORFØLGER-LISTEN
Her har vi dokumentationen for, hvor farligt det er i forskellige muslimskdominerede lande at skifte fra islam til kristendommen.
I Saudi Arabien kræver loven direkte dødsstraf til mennesker, der går
over fra islam til kristendommen. I Somalia praktiseres dødsstraffen
konsekvent for konvertering fra islam til kristendommen. En, der forlader islam, kaldes en frafalden, en apostat.
Første række er opstillet efter, hvor meget lovgivningen betyder for forfølgelsen. Anden række er opstillet efter konkrete registrerede hændelser
og tredje række er opstillet efter et vejet gennemsnit. Barnabas Fond
fra England har både førfølgelsesberetninger og analyserende artikler.
Kilde: Barnabas Fond: fra bladet Barnabasaid november/december 2010:
http://www.barnabasfund.org/UK/News/Barnabas-Aid-magazine/
APOSTLENES MARTYRIUM – VIDEO
Apostlene blev alle henrettede med undtagelse af Johannes. Han blev
lænket fast i årevis i et stenbrud på Patmos som straffearbejder. De var
ikke en del af det gode selskab.
http://www.youtube.com/watch?v=mlXuD9sgOog&feature=player_embedded
FORFØLGLESESRAPPORT SEPTEMBER 2010 – VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=4Xs6oCV9eCI&feature=related
160.000 kristne dræbes hvert år - fordi de er kristne - video:
http://www.youtube.com/watch?v=cjjZJ9mUSDs&feature=related
RELIGIØS FRIHED CONTRA RELIGIONSFRIHED – FRIHED
TIL CONTRA FRIHED FRA
Religiøs frihed contra religionsfrihed. Smag på ordene. De betyder ikke
det samme. I hvert fald ikke i deres sproglige medforståelser. Religiøs
frihed betyder frihed til religion. Religionsfrihed betyder i sekulariseret
vestlig sammenhæng ofte frihed fra religion.
Det er væsentligt at skelne mellem frihed fra og frihed til. Ateister er
fri fra religion, men ikke frie til religion. Kristne er frie fra ateisme, men
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ikke frie til ateisme. Kulturradikale er frie fra kristendom, men ikke frie
til kristendom. Hvem er mest frie? De kulturradikale og den sekulariserede humanisme har i især i Nordvesteuropa som magtbærende elite
kunnet gennemtrumfe den opfattelse i det offentlige rum, at egentlig frihed er frihed fra kristendommen. Men det er ikke baseret på saglighed,
men på magtens ret.
Denne bog bekymrer sig ikke om religionsfrihed, men om religiøs
frihed. Det giver sig selv, idet bogens emne er kristenforfølgelser i
verden. Denne bog deler ikke ateismens kritik af islam. Denne bog
kritiserer ikke islam for at være en religion, men for at forfølge andre religioner. Denne bog kritiserer ikke islam for at have med det
offentlige rum at gøre, men for den måde denne religion påvirker
det offentlige rum. Ægte kristendom har også med politik at gøre.
Ganske vist har staterne i Europa klippet kristendommens vinger
og dermed skabt en vingeskudt størrelse. Men det er en anden sag.
Denne bog går ikke ubevidst ateismens ærinde i religionskritik ved
at kritisere islam. Denne bog drejer sig ikke om religionskritik, men
om forfølgelse af religioner. Denne bog accepterer ikke påstanden
om, at troen kun er en privatsag. Derfor denne markering af, hvad
der er opad, og hvad der er nedad. (red.)
To trusler af samme omfang: Aggressiv islam og aggressiv sekulariseret
humanisme: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1346255?eng=y
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Stefanus, en af diakonerne i den første kirke i Jerusalem slås år 35 ihjel ved stening.
(Apostlenes Gerninger kapitel 7)
2. juledag hedder efter ham Sankt Stefans Dag. Stefan var kirkens og kristendommens første martyr.

FORFØLGELSER I FORTIDEN OG NU
Apostlenes martyrium - video
http://www.youtube.com/watch?v=mlXuD9sgOog&feature=player_embedded
FORFØLGLESESRAPPORT SEPTEMBER 2010 - video:
http://www.youtube.com/watch?v=4Xs6oCV9eCI&feature=related
160.000 kristne dræbes hvert år - fordi de er kristne - video:
http://www.youtube.com/watch?v=cjjZJ9mUSDs&feature=related
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I år 64 lod Kejser Nero alle af
myndighederne kendte kristne i
Rom dødsdømme for at give dem
skylden for Roms brand, som han
selv havde påsat. De kunne vælge
imellem at blive korsfæstet eller at
blive brændt levende som fakler.
Alle apostlene undtagen Johannes blev dræbt. Johannes blev i
sine sidste år lænket fast i et stenbrud på øen Patmos, hvor han
nedskrev Johannes’ Åbenbaring,
den sidste bog i Bibelen.
I de første tre århundreder stod
den romerske stat bag regelmæssige udbrud af forfølgelser af
Apostlen Peter korsfæstes år 64
kristne. Det var først og fremmest
med hovedet nedad.
de kristnes nægtelse af at ofre til
kejseren som gud, der skabte statens modstand. (red.)
I 303 udsendte Kejser Diocletian et edict, der beordrede ødelæggelse
af alle kristne skrifter, ødelæggelse af alle gudstjenestesteder, forbud
mod at kristne samledes til gudstjeneste, arrestation af alle præster, påbud om tilbedelse af de romerske guder og tortur af alle, der ikke adlød
ediktet. Sankt Lucia var et af ofrene for Diocletians forfølgelser. Hun
blev dræbt den 13. december 304 i Syracus på Sicilien.
http://www.roman-colosseum.info/roman-empire/persecution-ofchristians.htm
Forfølgelse nåede sit klimaks med Diocletians afgang i 305. I detaljer
var den beorderet af de fire kejsere: Constantin, Maximan, Galerius og
Diocletian, og den holdt først helt op år 324. Men den afgørende vending
kom, da Kejser Constantin i år 313 ligestillede kristendommen med den
romerske religion. Fra år 314-318 byggede Constantin Laterankirken i
Rom.
http://www.fourthcentury.com/notwppages/persecution-timeline.htm
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Vi har indtil for nylig i Europa måske troet, at den tid var ovre, men
sådan er virkeligheden ikke. I dag forfølges mange steder i lige så høj
grad som i Romerriget. Man anslår, at 200 millioner kristne lever under
betydelig forfølgelse, og at endnu flere lever under forskellige former for
undertrykkelse.
Den fysiske undertrykkelse er størst i det muslimske 40-10 breddegradsvindue fra Marokko i vest og til Indonesien i øst. Indien, Kina og
Nordkorea bidrager også stærkt med den fysiske forfølgelse. I Europa
findes den psykiske forfølgelse.
Der bliver i dag Jorden over slået et kristent menneske ihjel hvert
tredje minut, fordi det er kristent.
Johannes Jørgensen var i sin ungdom sammen med Georg Brandes i
den kulturradikale forfatterkreds. Men i 1896 bekendte Johannes Jørgensen sig til den kristne tro. Resultatet blev, at de kulturradikale sortlistede
ham, så han i dag stort set er ukendt i den danske befolkning, selv om
han i et langt forfatterskab skrev mange kvalitetsbøger. I den forbindelse
skrev han salmen: ”Imellem nattens stjerner”, hvor vers 4 lyder således:
”Og venner må du slippe, / de går en anden vej / og miste navn og ære /
hold ud og opgiv ej.”
Johannes Jørgensen er et skoleeksempel på, hvorledes kristne mennesker i Europa psykisk og socialt ofte bliver sat på B-holdet, hvis de ikke
går stille med deres tro. Det gælder også og ikke mindst i skoleklasserne,
på arbejdspladserne osv. I naturlig sammenhæng med dette har kristendommen i Danmark siden 2. verdenskrig i offentligheden været til fri
forhånelse. (red.)
Følg også med på hjemmesiden for Martyrernes Røst:
http://persecutedchurch.blogspot.com/
CIVILISATIONSFORFALD
”En af de største farer for civilisationen har altid været dens tendens til at
tabe de virile kampdyder, der kræves i kampens højdepunkt. Når mennesker får det for komfortabelt og lever et for luksuriøst liv, er der altid
en fare for, at blødheden lige som en syre æder sig ind på deres mandlige
værdier. Barbaren er - på grund af selve forholdene i hans liv - tvunget til at bevare og udvikle visse robuste kvaliteter, som civilisationens
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menneske har tendens til at miste. Medmindre vi bevarer de barbariske
dyder, er det kun til ringe nytte at vinde nye dyder. Oversentimentalitet,
overblødhed og udvandethed er de store farer i denne tid for vort folk.
Vi tror på en utrættelig kamp mod fremmyldrende onder af enhver art.
Mennesket, der intet gør, udgør den samme kedelige figur i historien,
hvad enten han er kyniker, laps eller vellystig. Der er ikke brug for det
væsen, hvis lunkne sjæl intet kender til den generøse følelse, høje stolthed, faste tro og knejsende entusiasme hos de mænd, der overvinder selv
de største vanskeligheder.
Fred er ikke endemålet. Retfærdighed er endemålet. Da Frelseren så
pengevekselererne i templet, brød han freden ved at drive dem ud. På det
tidspunkt kunne freden meget nemt være bevaret ved bare at tie stille om
det forkerte. Men i stedet for at bevare freden på retfærdighedens bekostning, så bevæbnede Frelseren sig med en pisk og drev pengevekselererne
ud af templet.
Jeg ønsker ikke at se, at kristendommen kun bliver bekendt af svæklinge. Pacifismen hos de kristne i Quo Vadis gjorde mig meget vred. Det
gør gode menneskers pacifisme altid. I Europa blev kristendommen kun
reddet, fordi Europas befolkninger kæmpede. Hvis Europas folk i det 7.
og 8. århundrede og op til og med det 17. århundrede ikke havde besiddet
militær ligevægt med og en gradvist voksende styrke over for muhamedanerne, der invaderede Europa, så ville Europa på det tidspunkt være
blevet muhamedansk, og den kristne religion ville have været udryddet.
Fra Karl Martels hammer (732) til Sobieskis sværd (1683) skyldte kristendommen sin sikkerhed i Europa den kendsgerning, at Europa var
i stand til at vise, at det kunne og ville kæmpe i samme grad som den
muhamedanske angriber.
En politiker, der tjener sit land godt og som fortjener sit lands taknemmelighed, må nødvendigvis være i besiddelse af nogle af de robuste
dyder, som vi beundrer hos soldaten, der tjener sit land godt ved fronten.
Det er langt bedre at vove mægtige ting, at vinde strålende triumfer selv om de er blandet med fejl - end at stå i geled med de sølle fyre, der
hverken glæder sig over meget eller lider meget, fordi de lever i tusmørket, hvor de hverken kender sejr eller nederlag. Jeg føler ikke, at vi stærkt
nok kan fastholde disse robuste dyder.
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En nation, der ikke vil kæmpe, fortjener ikke dens salt - uanset hvor
kultiveret eller raffineret den måtte være. Fred er kun en gudinde, når
hun kommer med sværdet i bæltet ved hoften.”
Skrevet af Theodore Roosevelt (USA’s 26. præsident) i 1918
Udgivet i “History of the United States” 2010. Side 6-8
(TR påpeger her, at Vesten er ved at komme ind i blødsødenhed på
nogle punkter. Europa ved knapt nok, om det vil kæmpe for noget mere.
Romerrigets umenneskelighed blev overvundet. Social ufølsomhed heldigvis ligeså. Men TR gør os her opmærksom på en væsentlig civilisationsfare, nemlig den ikke at ville kæmpe for nogen værdier andre end
materiel behagelighed. - (red.)
Asia News www.asianews.it
Link om de forfulgte kristne i Asien:
www.asianews.it/news-en/Christians-in-Asia,-courageous-witnesses-offaith-until-martyrdom-19360.htm
Fakta om Muhammed
Muhammedanismens (islams) profet Muhammed giftede sig med Aisha,
Abu Bakr’s datter, da hun var 6 år gammel, og fuldbyrdede ægteskabet
med hende seksuelt, da hun var 9 år gammel.
Kilde: Hadit: Sahih Bukhari: 5: 234, 7: 18, 7: 62. 88, 8: 73: 33, 8: 73: 151, 9: 140

Dette er ifølge dansk normalsprogbrug pædofili.

Muhammed ledte togtet til B. Qurayza (Qurayza stammen), hvor han
halshuggede mellem 600 og 900 mænd.
Kilde: Ibn Ishaq: Muhammeds liv. (Muhammedanismens (islams) officielle Muhammed-biografi).
Muhammed var altså en massemorder.
Dette er, hvad vi når inden for muhammedanismen, når vi går tilbage til
kilderne.
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”Hvem er løgneren, om ikke han, som nægter, at Jesus er Kristus? Han er
Antikristen, som fornægter Faderen og Sønnen. Enhver, som fornægter
Sønnen, har heller ikke Faderen; den, som bekender Sønnen, har også
Faderen.”
Kilde: 1. Johs. Brev kapitel 2 vers 22-23.

Ifølge den kristne trosbekendelse er Muhammed altså en Antikrist.
Når en hel religions inderste kerne er en sådan person, så kan frugterne
deraf kun blive forfærdelige. Så kan denne religion ikke reformeres.
Sura 4.89: ”Tag derfor ingen af dem (de vantro) som venner, førend de
overgiver sig til Allahs sag. Og hvis de vender sig bort fra jer, så grib
dem og dræb dem, hvor I end finder dem”.
Sura 9.30: ”Og de kristne siger: Kristus er Guds Søn. Det siger de uden
videre. De gør det lige som dem, der tidligere var vantro. Disse forbandede mennesker. Må Allah bekæmpe dem. Hvordan kan de være så
forskruede!”
Sura 5.17: ”Vantro er de, som siger: Gud er Kristus, Marias Søn. Hvem
formår at gøre noget mod Allah, hvis han lader Kristus, Marias søn og
hans mor og alle, der er på jorden, gå til grunde.”
Kilde: Koranen efter Rudi Parets oversættelse. (red.)

En forskel:
En kristen martyr er et menneske, der for sin tros skyld bliver slået ihjel
af andre.
En muslimsk martyr er et menneske, der for sin tros skyld slår andre
ihjel.
(Fra 2003 til 2008 dræbte 725 muslimske selvmordsbombemænd i Irak
i islams navn ca. 8700 tilfældige mennesker.
Kilde www.videnskab.dk

Ingen imamer har tilbudt at sige undskyld.
Koranen Sura 9 vers 28: ”O, I som er troende! De vantro er kun urene…”
(De vantro = ikke-muslimerne).
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MUHAMMEDANISMEN contra ISLAM
Muhammedanismen… nej, det hedder det ikke, det hedder islam. Sådan
har kulturradikalismen fået magt til at gennemtrumfe sprogbrugen om
fænomenet siden 1980’erne.
Men bevægelsen hedder sagfagligt muhammedanismen. Muhammedanismen betyder Muhammeds lære, og en muhammedaner betyder en
tilbeder af Muhammeds lære.
Islam derimod betyder den rette tilbedelse af Gud. At bruge denne
betegnelse om muhammedanismen, hvis stifter er en morder, er i strid
med virkeligheden. Muhammedanismens voldelige religiøsitet er objektivt set ikke den rette tilbedelse af Gud. Alle kristne må derimod hævde,
at den rette tilbedelse af Gud er i kristendommen. Ret forstået kunne
kristne derfor kalde kristendommen for islam, men det vil aldrig gå på
grund af de sproglige medbetydninger (konnotationer), som ordet islam
har fået.
På samme måde er ordet kommunisme, der betyder fællesskab, blevet
sprogligt ødelagt (konnotationsmæssigt forstyrret) af marxismen.
En muslim betyder tilsvarende den rette tilbeder af Gud. Men igen så
kan en tilbeder af Muhammeds lære sagligt set ikke være den rette tilbeder af Gud. Den sande muslim er en kristen, men som sagt, det sprogbrug går ikke. Ordet muslim er sprogligt forståelsesmæssigt ødelagt af
muhammedanismen.
Ordene islam og muslim er to i sig selv uskyldige ord, der er blevet
misbrugt af muhamedansk propaganda.
Hvorfor bruger vi så ofte selv udtrykkene islam og muslim om muhammedanismen og muhammedaner? Det gør vi, fordi ordene islam og
muslim via kulturradikalismen er trængt så massivt igennem, så der kan
opstå kommunikationsproblemer, og fordi vi direkte kan blive mediemæssigt udelukket, hvis vi ikke gør det.
Men det er nødvendigt at modarbejde denne udvikling. (red.)
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NYHEDSBUREAUER om FORFØLGELSE af KRISTNE
Verden over bliver der hvert år slået ca. 160.000 kristne ihjel, fordi de er
kristne.
Kilde: Dansk Europamission og OM International.

Der er følgende fire fysiske forfølgelsesområder:
1) Den muslimske forfølgelse - primært i 10-40 vinduet
(Alle lande med muslimsk flertal forfølger)
2) Den marxistiske forfølgelse i Kina, Nordkorea, Vietnam, Laos, Cuba
3) Den hinduistiske/buddhistiske forfølgelse i Indien og Burma
4) Den latinamerikanske forfølgelse.
(Primært godsejeres og industri-herrers forfølgelse af katolikker
for indblanding i deres behandling af samfundet)
5) Den europæiske psykologiske forfølgelse af kristne. - Foruden de
første fire forfølgelsesområder er der det femte, nemlig den europæiske
psykologiske forfølgelse af de personligt troende kristne, der ikke holder
deres tro for sig selv i det private rum. Tager personligt troende kristne
deres tro med ind i det offentlige rum i Europa, bliver de af det kulturradikale og af det handelsskoleliberale establishment sat på B-holdet.
Dette er i praksis den værste forfølgelse for menneskesindet. Derfor
går den kristne tro tilbage i Europa, mens den går frem i de øvrige verdensdele. Barnabas Fund fra Coventry behandler indgående denne forfølgelsesform i England.
Ovennævnte forfølgelser nægter de kulturradikale medier i Danmark
stort set at omtale. Ligeledes nægter det kulturradikale Amnesty International at omtale ovennævnte forfølgelser.
www.compassdirect.org
www.barnabasfund.org
www.aina.org
www.voiceofthecopts
www.opendoors.org
www.opendoorsusa.org

Et verdensomspændende
nyhedsbureau fra Californien.
Et engelsk analyserende nyhedsbureau
fra Coventry.
Et assyrisk irakisk nyhedsbureau.
En koptisk hjemmeside fra Egypten.
Åbne Døres internationale side.
Åbne Døres afdeling i USA.
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www.forfulgt.dk
www.forum18.org
www.asianews.it

Åbne Døres danske hjemmeside
En norsk hjemmeside.
Et katolsk nyhedsbureau
- underside om islam.
www.china-aid.org
Side om forfølgelsen i Kina.
www.vomusa.org
Martyrernes Røsts hjemmeside
www.christiannewstoday.com Amerikansk hjemmeside (red.)
http://www.persecution.in/
Christian Persecution Update India
http://www.persecution.org/
International Christian Concern.
Et kristent Nyhedsbureau
http://www.forfulgtekristne.dk/om-de.aspx
Dansk Europamission
http://www.fcnn.com/index.php?Itemid=587
FCNN: Farsi Christian News Network
http://www.csi-int.org/
Christian Solidarity International
www.sat7.com
Sattelit 7 (SAT - 7) Arabisk
www.sat7kids.com
Sattelit 7 (SAT - 7) Arabisk
www.sat7plus.com
Sattelit 7 (SAT - 7) Arabisk
www.sat7pars.com
Sattelit 7 (SAT - 7) Farsi
www.sat7turk.com
Sattelit 7 (SAT - 7) Tyrkisk
SAT 7 er en kristen tv station med hovedkvarter på Cypern, der sender
kristne tv-programmer til de muslimske lande.
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DEN SOCIALE FORFØLGELSE i LATINAMERIKA
Hovedparten af undertrykkelsen i Latinamerika består af godsejernes
og industriherrernes undertrykkelse af kristne, der samfundsmæssigt
reagerer imod godsejernes og industriherrernes skalten og valten med
samfundet og især de svageste mennesker. USA fungerer her som Latinamerikas overordnede godsejer og industriherre.
Her er mønsteret, at katolikker bliver slået ihjel, baptister bliver chikaneret, mens ”pinsekirkerne” af nordamerikansk oprindelse aldrig kommer i klemme, fordi de aldrig blander sig i godsejernes og industriherrernes undertrykkelse af samfundet, men har tendens til at overlade sociale
problemer til privat godgørenhed, hvorfor USA da også ivrigt prøver at
fremme den slags kirker i Latinamerika. Her er vestlige nyhedsbureauer
som eksempelvis Åbne Døre tavse.
Latinamerikas forfølgelse af kristne af sociale grunde er et upåagtet
problem hos os, fordi den hos os er kontroversiel i katolsk/protestantisk
sammenhæng. (red.)
VOLDSMONOPOL og RESPEKTMONOPOL
Ifølge shariaen er der dødsstraf
for at konvertere fra islam til kristendommen, og for Saudi Arabiens statsborgere praktiseres dette.
Adskillige muslimske lande straffer mennesker, der konverterer fra
islam til kristendommen eller til
andre religioner.
Ifølge Koranen (Sura 9 vers 95)
er alle ikke-muslimer urene. Derfor er korantroende muslimer vor Afbrænding af Danmarks flag i Betlehem
tids rascister.
Mange imamer og muslimske regimer tilskynder til angreb på ikkemuslimer. Hvert år dræbes der over 100.000 - fordi de er kristne - i det
muslimske ”10-40 vindue” (10°S - 40°N), der strækker sig fra Marokko
til Indonesien, og det går også ud over andre grupper.
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I Sudan holder de hvide muslimer i Nordsudan sorte slaver fra
Sydsudan.
Hvis ikke-muslimer optræder
på en måde, som muslimer og
muslimske regimer ikke bryder sig
om, så forbeholder muslimerne og
deres regimer sig ret til at angribe
Truende muslimer demonstrerer i London ikke-muslimer endnu engang både tilfældigt og målrettet.
Altså: De, der angriber, fortæller dem, der ikke angriber, at de har
at holde sig på måtten, ellers vil de, der angriber, angribe endnu mere,
for de angribende muslimer har krav på respekt fra de ikke angribende
ikke-muslimer.
I vestlig tænkning har ingen ret til vold - endsige monopol på vold. Og
ifølge vestlig tænkning har ingen krav på respekt. Respekt er noget, man
skal gøre sig fortjent til ved god opførsel. Muslimerne har i deres egen
opfattelse ret til vold, ja endog monopol på vold over for ikke-muslimer
- og de har krav på respekt fra ikke-muslimer uanset, hvordan de opfører sig. Denne holdning, der har rod i Koranen, skaber en hæmningsløs
magtholdning, som det menneskelige sind oftest er bange for og viger
tilbage for. Derfor viger vestlige mennesker ofte, når muslimer truer.
Men der er kun én vej til at stoppe den muslimske, truende holdning,
nemlig at vi siger fra over for den. Og det gælder alle steder på jorden.
Islam har kun respekt for styrke, ikke for svaghed.
Citater fra Koranen om drab af kristne:
http://www.bible.ca/islam/islam-kills.htm#kill
EUROPAS INTELLEKTUELLE
Siden 2. Verdenskrig har kristendommen været til fri forhånelse blandt
flertallet af Europas intellektuelle. De har siden da benyttet enhver lejlighed, men flertallet af Europas intellektuelle er ”kyllinger”. De håner
kristendommen, fordi de ved, at den ikke slår igen. Men islam er de
bange for og respekterer, fordi de ved, at muslimerne vil slå igen.
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APARTHEIDSTATER
Alle muslimskdominerede stater, der bygger deres lovgivning på Koranen, Hadith (6 bøger om Muhammeds liv) og Shariaen (Den muslimske
lovgivning bestående af 13-14000 fatwaer - muslimske love) er apartheidstater - og det i endnu højere grad end det gamle Sydafrika før 1994.
Ikke-muslimer regnes i disse lande for 2. klassesborgere (Sura 9 vers 28).
Vestlige forestillinger om menneskerettigheder gælder ikke i disse
lande, der da også vedtager deres helt egne rettighedsregler. Vore medier, diplomatiske korps, erhvervsledere, regeringer, kirker, aktivistiske
foreninger osv. reagerer ikke på denne apartheid enten på grund af frygt,
falsk politisk korrekthed, ønske om at tjene penge på disse lande, fejlagtig teologi eller ideologiske alliancer osv.
Saudi Arabien er verdens voldsomste apartheidstat, men USA tænker
ikke på andet end at købe olie og sælge våben til landet. USA’s establishment benægter alle problemer i Saudi Arabien. USA’s holdning til Saudi
Arabien er på alle måder uanstændig. (red.)
Kun for muslimer? Sådan er det ofte med uddannelser, erhvervsmuligheder, civile rettigheder, religiøse rettigheder osv. i muslimske lande.

ÅBNE DØRE
Omslagsbilledet er fra Open Doors International. Forfølgerlisten er fra
Open Doors USA. Denne bog deler ingen tekster med Åbne Døre Danmark.
En video fra Open Doors USA med en opfordring til dig om at bede
for de forfulgte:
http://members.opendoorsusa.org/site/PageNavigator/2010_Year_End_
Video
ÆRE og SKAM
Den muslimske ære og skam er ikke baseret på etik, det vil sige på handlinger. Den er derimod baseret på ritualer og regler. Når man overholder
de muslimske ritualer og regler, så er man ren - uanset hvor uetisk man
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handler. Og anderledes kan det jo ikke være med Muhammed som udgangspunkt. Selve det at inddrage etik i spørgsmålet om at være ren, er
en kristen betragtning. (red.)
MODERATE MUSLIMER
1) Ifølge officiel islam - Koranen, Hadith og Shariaen, så skal alle muslimer følge profetens eksempel - profetens SUNNA. Og Muhammeds
eksempel er blandt andet: karavanerøveri, seksuel omgang med en 9 årig
pige (Aisha), halshugning af flere hundrede mænd. Er det moderat?
2) Der er sikkert rigtig mange muslimer, der prøver at være muslimer
uden at følge profetens eksempel. Hvor holdbart er det i længden? Hvor
udsat er disse mennesker ikke for muslimsk folkehetz?
3) I Vesten er de fleste menneskers forestilling om den moderate muslim
formentlig en person, der har en muslimsk kultur, men som ikke længere
har en muslimsk tro. Men igen, hvor udsatte er disse mennesker ikke for
muslimsk folkehetz? - og - en kultur uden tro forsvinder i løbet af 3-4
generationer.
4) Det fører til sekulariseringsfejltagelsen, nemlig den at tro, at
fjernelsen af al tro er løsningen på
problemet. Det er det ikke. Et samfund uden religiøst indhold bliver
ikke bare åndeligt, men også menneskeligt forarmet samfund. (red.)

Den sorte heldragt

SAMME GUD?
Europa har længe været underlagt en sekulariseringsudvikling, der stadig fortsætter helt ud i karikaturen. I 1600-tallet adskiltes tro og økonomi. I 1700-tallet adskiltes tro og filosofi. I 1800-tallet adskiltes tro og
naturvidenskab. I 1900-tallet adskiltes tro og teologi på universiteterne,
og nu kræver stærke kræfter, at både samfundet og vi alle anerkender religionsneutraliteten. Dette krav fremsættes nu både politisk og teologisk.
Det er sekulariseringsudviklingens logik. Den videre logik er ateismen.
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Derfor tales der ofte om, at vi har samme Gud, men at vi taler forskelligt om Ham. Under religionsneutraliteten kan kristne så mene, at
de taler mest sandt om Gud, mens muslimer kan mene, at de taler mest
sandt om Gud, og hinduerne vil så også her mene, at det er dem, der taler
mest sandt om Gud. Det betyder, at man her tager afstand fra ord som i
Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 6. ”Jeg er vejen, sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen uden ved mig”.
Man kan kalde hvad som helst hvad som helst, men hvad som helst
kan ikke være hvad som helst. Religionsneutralitetens tale er løgn. Jævnfør Johannes’ 1. brev kapitel 2 vers 22-23. ”Børnlille, tag jer i vare for
afguderne” (1. Johs. 4,21).
I Kabaen i Mekka dyrkede man omkring år 600 lige så mange guder,
som der var dage i året. Muhammed valgte én af dem. Koranens Allah
har objektivt intet at gøre med Bibelens Treenige Gud - hverken teologisk eller åndeligt.
A) Koranen undsiger Gud Søn og Gud Helligånd.
B) Frugterne af Muhammeds lære er undsagt af Bibelen.
Koranens Allah har formentlig forbindelse med det gamle Babylons
månegud Marduk. Koranens Allah er en af de onde ånder. Det er klart,
at Muhammed ikke bare selv har fundet på sin historie, for havde det
kun været menneskeværk, så var det ikke blevet til meget. De onde ånder
har stået bag ham.
Så nej, vi dyrker ikke samme Gud. (red.)
VESTENS CIVILISATION
Vestens civilisation er under sammenbrud. Den har sat hovedparten af
dens historiske, kulturelle og åndelige pejlemærker over styr. Tilbage er
kun materialisme. Der er intet generelt formål for noget. Handelsskolen
og kulturrelativismen råder i det store samfund. Fællesskab om et nej
bærer ikke igennem. Fællesskabet om et ja mangler. Værdierne findes
kun i lommer af samfundet.
Civilisationen er moden til at blive høstet af andre ligesom den spanske i 711. Ganske vist er der 5. kolonner i Vesten, men grundproblemet
er hverken indre eller ydre fjender, men den indre svaghed.
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Der tales forskningsmæssigt om ”Aftenlandenes” - de vestlige landes
undergang. Et befolkningsmæssigt selvmord er hastigt i gang i Europa.
Det Vesten, der har nok, knokler erhvervsmæssigt for at få mere. Resultatet er, at befolkningen ikke har overskud til at reproducere sig selv.
Derudover slår man en del af avlen ihjel på de gynækologiske afdelinger.
Ve dem, der har indvendinger imod dette. ”Det er lige meget,” siger handelsskolen, vi kan bare få andre mennesker fra andre verdensdele. Det er
rigtigt. Så udramatisk kan døden beskrives.
Der skal en væsentlig spirituel vending og fremdrift til, hvis denne udvikling skal stoppes. Det har vi lov at bede om. Vi har ikke overblik over
fremtiden, mennesket er heldigvis ikke virkelighedens øverste leder. (red.)
FN og KRISTENFORFØLGELSERNE
Med mellemrum kommer FN med initiativer - eksempelvis Durban 1+2
konferencerne - og resolutioner som i dette link:
http://freetobelieve.info/#take-a-stand
der er sat i gang af den islamiske verden. Disse initiativer og resolutioner
har til formål at beskytte islam, og virkningen af dem er, at FN godkender muslimsk statsunderstøttet forfølgelse af kristne. Disse initiativer og
resolutioner er ikke vedtaget endnu, men FN systemet presser på for at
få dem vedtaget. FN er ikke til nogen hjælp med hensyn til at stoppe den
muslimske forfølgelse af andre religioner, men snarere en trussel om
understøttelse af netop disse forfølgelser. (red.)
22. december 2010: FN vedtager en resolution, der formelt går imod
had-kampagner imod alle religioner, men som reelt kun drejer sig om at
hindre kritik af islam. Resolutionen støtter i praksis den muslimske forfølgelse af kristne. Eksempelvis Pakistans blasfemilovgivning. FN anbefaler dermed og går ind for de muslimske landes forfølgelse af kristne.
Problemet med FN er, at der er mange onde, totalitære regimer, der
repræsenterer landene i FN. Det gode, der er i disse lande, er så ofte ikke
repræsenteret. Det betyder, at det onde er stærkere repræsenteret i FN
end i verden som helhed. FN’s menneskerettighedsudvalg er sammensat
af lande, hvis forhold til menneskerettigheder er en vittighed.
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OBAMA
Mens Obama kommer til Kina på sit første besøg der, så fordømmer
kinesiske kristne kirkeledere hans administration for dens ligegyldighed
over for de kommunistiske myndigheders stigende forfølgelse af deres
menigheder.
http://www.chroniclewatch.com/2009/11/21/president-obama-remainssilent-as-christians-suffer/
Washington DC, 3. maj 2010. Den amerikanske regering gør ikke nok
for at beskytte religionsfriheden i udlandet, udtaler USA’s Internationale
Kommission for Religionsfrihed (USCIRF), der er politisk uafhængig, i
sin årsberetning til Kongressen og Det hvide Hus.
Udenrigsministeriet udstedte sidste år en dispensation på ubestemt tid
for Saudi Arabien. Som resultat deraf vil USA ikke indføre nogen politisk konsekvens over for svære krænkelser i det land. “Saudi Arabien får
fortsat grønt lys,” sagde Nina Shea, direktør for Center for Religionsfrihed ved Hudson Instituttet og medlem af USCIRF siden 1999.
http://daneu.dk/media/17097/2010%20demr%204.pdf
Obama bukker for Saudi Arabiens konge:
http://www.youtube.com/watch?v=Y1yb2AwQJG8
USA’s nuværende præsident Obama går en tak mere end sin forgænger
på listefødder over for verdens diktaturlande og over for islam. Han kritiserer ikke islams forfølgelse af andre religioner. Han kritiserer ikke den
muslimske forfølgelse af kristne, men udtaler, at islam er en værdifuld
religion.
Mens USA’s tidligere præsidenter reelt stort set kun tænkte på penge
og politik i forhold til de muslimske lande, så har Obama derudover en
kulturliberal religionsneutral overbevisning. Obama lyver også, når han
i anledning af 11. september 2010 udtaler, at angrebet ikke skyldtes religion. Muhammed Attas (lederen af angrebet) korrespondance med hans
rådgivende imam er offentligt kendt. Obama er ikke til megen hjælp for
de forfulgte. (red.)
Video med et eksempel på en etnisk konflikt ifølge Obama:
http://www.youtube.com/watch?v=WRvUzpSmxAc&feature=related
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YOU TUBE VIDEOER
På www.youtube.com kan der findes utallige videoer om forfølgelsen af
kristne over hele verden. Hvis man på Googles søgelinie eksempelvis
skriver ”youtube video on persecution of christians in Egypt”, så kommer der adskillige videoer om emnet fra Egypten. Og sådan kan man
blive ved fra land til land. Dog er det jo sådan, at der er mindst fra Saudi
Arabien og Nord Korea, hvor den totale forfølgelse råder, og hvor statsmagten har styr på hver en krog i landet. Men ellers er You Tube Videoer
et godt middel til at afsløre, hvad der reelt foregår. (red.)
ASIENS og AFRIKAS KRISTENDOM
Asiens og Afrikas kristendom er en anden slags end Europas kristendom, og det må vi bede om, at den vedbliver at være. Asiens og Afrikas
kristendom kan klare og bære forfølgelse i langt højere grad end Europas kristendom. Asiens og Afrikas kristendom er meget mindre afhængig af økonomisk velfærd end Europas kristendom. Asiens og Afrikas
kristendom har ikke adskilt tro og teologi i kirkerne og på deres præsteuddannelsessteder. I Asiens og i Afrikas kristendom er der liv, styrke
og opdrift af samme karakter, som der var i apostlenes tro. Det er fra
Asien og fra Afrika, at den kristne fremdrift nu kommer. Amerikas kristendom er også langt stærkere, end Europas kristendom er i øjeblikket,
men den er stærkt materialistisk, så man kunne frygte, at den blot er lidt
bagefter den europæiske kristendom i dens indre sekularisering. Det er
Asiens og Afrikas kristendom ikke. Den er på vej opad. (red.)
LINKS til FORFØLGELSER af KRISTNE
Bogen giver med mange resumeer af rapporter om forfølgelser et indtryk af problemets omfang.
I bogens internetudgave, der elektronisk kan fås via n.e.s@youmail.dk,
er de blå internet-adresselinier internetaktive.
Stiller man markøren på dem og klikker med musen, så får man på
internettet hele teksten på engelsk.
I bogens papirudgave kan man ved i Googles adresselinje at skrive
den trykte blå internet-adresselinje få samme resultat.
Det samme gør sig gældende med videoerne.
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Nedenstående indledes med hovedet fra Compass Directs hjemmeside:
Herfra kommer mange beretninger verden over.
					
about/

http://www.compassdirect.org/

AFGHANISTAN
Kristne kan ikke overleve i det offentlige rum i Afghanistan. De vil
straks blive overfaldet, fængslet eller slået ihjel. Hvis deres identitet bliver kendt, vil de ikke kunne få arbejde.
Vesten bruger mange ressourcer på Afghanistan. Hvad gør Vesten for
at forbedre de kristnes forhold der? Absolut intet! Kristne er blot et yderligere problem, som Vesten ikke har brug for i Afghanistan. (red.)
Motivet for drab på hjælpearbejdere er stadig uklart
Istanbul, 12. august 2010 (CDN):
Drabet på et hold af øjenlæger, herunder
otte kristne hjælpearbejdere, i et fjerntliggende område af Afghanistan i sidste uge
var sandsynligvis opportunistiske revolvermænds gerning, hvis motiver endnu er
uklare, sagde lederen af den medicinske
organisation i dag.
www.compassdirect.org/english/country/23987/23994/
ALGERIET
Algiersk kirke fortsætter til trods for
nedbrændt bygning
Istanbul, 21. januar 2010 (CDN):
Medlemmer af en kirke i Algeriets nordlige
region Kabylien samledes til gudstjeneste
lørdag den 16. januar i deres nye bygning på
trods af, at en moddemonstration foregåen43

de weekend med vandalisme og en påsat brand beskadigede bygningen.
Menigheden modtog ingen politibeskyttelse trods gentagne voldangreb.
www.compassdirect.org/english/country/13314/14286/
Algierske muslimer blokerer for en julegudstjeneste
Istanbul, 31. december 2010 (CDN): Næsten 50 medlemmer af en muslimsk gruppe i det nordlige Algeriet forhindrede ved at spærre dørene
til kirkebygningen kristne i at holde en julegudstjeneste lørdag den 26.
december, da de ikke vil acceptere en ny kirkebygning i deres nabolag.
www.compassdirect.org/english/country/13314/13393/
En lov, der blev vedtaget i 2008, giver regeringen ret til at regulere alle
detaljer i kristen praksis. Dette førte til, at 26 kirker blev beordret lukket.
Mindst ti kristne blev arresteret for at bære kristne bøger eller Bibler.
Mange fik betingede fængselsstraffe og bøder. Trods dette og en meget
negativ mediedækning heraf fortsætter kirken med at vokse. Næsten alle
kristne er tidligere muslimer.
http://www.opendoorsusa.org/persecuted-christians/persecuted-country-profiles/algeria/
ARMENIEN
Det tyrkiske folkemord på armenierne 23. april 1915:
Den 23. april er Armenien-dagen til minde om tyrkernes folkemord på
1,5 millioner armeniere i det østlige Anatolien. Ved den lejlighed udryddede tyrkerne stort set armenierne i Anatolien, hvor
de havde boet i 4000 år.
Forud for dette folkemord
havde tyrkerne fra 1860 til
1915 forøvet flere mindre
folkemord på armenierne
og andre folkeslag, herunder bulgarerne.
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Henrettede armeniere 1917
Wikipedia:
Dræbte armeniere 1915

Armenierne overlevede kun ved at flygte til Vesten og ved Kaukasus
at få beskyttelse af russerne.
På Holocaustdagen hvert år den 27. januar, hvor man mindes folkemordet på jøderne i Auschwitz, nægter man af politisk korrekte grunde
at omtale folkemordet på armenierne. Da Canadas parlament for nogle
år siden fordømte folkemordet på armenierne, protesterede den tyrkiske
regering voldsomt over for den canadiske regering. Tyrkiet og dets befolkning har ikke på nogen måde beklaget dets armenske folkemord i
1915. Den tyrkiske stat tænker stadig stat før befolkning. Og den tyrkiske
befolkning tænker stadig islam før sandheden.
http://www.holocaust.dk/sw168.asp
http://www.folkedrab.dk/sw53961.asp
http://www.folkedrab.dk/sw65065.asp
Motivet for drab på hjælpearbejdere er stadig uklart
BANGLADESH
Kristen konvertit i Bangladesh anklaget for tyveri på falsk grundlag
Dhaka, Bangladesh, 27. august 2010 (CDN):
En kristen, daglejeren Abul Hossen, der har forladt islam, blev sidste
weekend arresteret uretmæssigt for kvægtyveri efter opfordring fra indflydelsesrige muslimer ved hjælp af en forket identitet, fordi de vil stoppe
hans kristne aktiviteter, siger folk fra nærliggende landsbyer.
www.compassdirect.org/english/country/bangladesh/24971/
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To familier lider under mishandling og udmattelse
Pingna, Bangladesh, 2. august 2010 (CDN):
To kristne kvinder i Bangladeshs Jamalpurdistrikt sagde, at landsbyens embedsmænd
afpressede dem for en forholdsvis stor sum
penge og slog den enes ægtefælle voldsomt,
fordi denne forkyndte Kristus for muslimer.
www.compassdirect.org/english/country/
bangladesh/23458/
Retten forsinker anstrengelser for at redde bortført pige
Dhaka, Bangladesh, 3. nov. 2009 (CDN):
Ifølge politiet har en kautionsordre i Bangladesh forhindret politiet i at redde en ung
kristen pige, der blev bortført og tvunget til
at konvertere til islam og gifte sig med en
af kidnapperne. Fire muslimske mænd kidnappede en 8. klasses pige Silvia Sarker, da
hun var på vej hjem fra skole.
www.compassdirect.org/english/country/
bangladesh/11258/
BHUTAN
Det buddhistiske Bhutan foreslår en
Anti-konverteringslov
Thimphu, Bhutan, 21. juli 2010 (CDN):
Kristne i Himalaya-staten Bhutan, der
stadig har til gode åbent at kunne praktisere deres tro, blev gjort noget modløse i
denne måned, da regeringen fremsatte en
antikonverteringslov, som andre nationer
har brugt som et påskud for på falsk grundlag at anklage kristne for
tvang (i forbindelse med konvertering til kristendommen).
www.compassdirect.org/english/country/12469/23018/
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Hvorfor Bhutans monarkister
frygter kristendom
Thimphu, Bhutan, 1. februar 2010
(CDN): Barer, pubber og diskoteker
er blevet lovlige i Bhutan, hvilket
har bekymret den ældre generation,
men bygning af huse til gudstjenester er stadig forbudt, medmindre
de er buddhistiske eller hinduistiske
templer.
www.compassdirect.org/english/country/12469/14644/
BURMA
Forøgelse af anti-kristen vold frygtes
før valgene i Burma
Chiang Mai, Thailand, 20. januar 2010
(CDN): Mens Burmas militærjunta i år
sætter skub i forberedelserne til dets
første parlamentsvalg i to årtier, frygter
iagttagere, at angreb på landets kristne
minoritet vil blive øget. (Betingelserne
for de kristne i landet er meget vanskelige)
www.compassdirect.org/english/country/burma/14251/
Se disse videoer:
http://www.youtube.com/watch?v=c0dxWKGVukA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ma0YR9273iI&feature=related
COLUMBIA
Marxistiske guerilla truer og dræber kristne
Los Angeles, 18. marts 2009 (CDN): Efter at være blevet dødsdømt af
marxistiske oprørere for at holde kristne gudstjenester i 2006, tog en
præst i Columbias nordlige Aruca-provins dødstruslerne, som guerillaerne fremsatte den 13. marts, alvorligt, ifølge Open Doors ....
http://www.compassdirect.org/english/country/colombia/2549/
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DDR – DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
Prøv at smage på ordet DDR. Det er et sprogligt eksempel på marxismens forhold til sandheden. DDR var et fængsel for et helt folk. Det
marxistiske DDR gjorde meget for at udrydde kristendommen i landet.
Hvis en familie med en personlig kristen tro ikke holdt troen inde i det
private rum uden for offentlighedens kendskab, så blev børnene tvangsbortadopteret.
I Magdeburg kommer der kun 2-3% af befolkningen i kirkerne. Sådan
var det ikke før DDR, men regimet gav alle forældre valget mellem at
tage børnene med i kirke eller lade dem få en uddannelse. Langt de fleste
forældre valgte det sidste. Børnene blev fremmedgjorte for kirken. De
tilbageværende i kirkerne i Magdeburg er næsten alle uden uddannelse
og arbejdsløse.
DDR-regimet var en fiasko på mange områder, men dets arbejde med
at svække kristendommen lykkedes og blev en stor succes set med regimets øjne. DDR blev stort set tømt for det kristnet åndelige. Tyskland
lider under det. (red.)
ENGLAND
Birmingham: I februar 2008 var to amerikanske evangelister af The
Christian Institute sendt til det østlige Birmingham for at dele brochurer
om kristendom ud til områdets mange muslimer. Men her fik de af politiet ordre til at stoppe og forlade området.
Oxford - offentligt nej til julen
Den 2. november 2008 vedtager Oxford byråd, at kommunen ikke længere i december vil fejre christmas men omdøbe festen til ”Winter Light
Festival” for at gøre den mere kulturåben.
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/3367390/Christmas-bannedin-Oxford-by-council-owned-charity.html
Der er to reelle grunde til denne beslutning: Man vil komme islam i
møde - og: hvilket ofte overses: De offentlige julearrangementer er jo
ikke kristne længere. Man afskaffer ikke noget, man præciserer blot,
hvordan situationen allerede er. (red.)
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Bratford, Manchester, Liverpool, Birmingham og dele af London:
I disse og i flere andre områder er der i det små allerede i praksis etableret sharia-domstole, hvor imamerne administrerer retspleje uden om den
engelske lovgivning.
Downing Street: Den engelske regeringsgade var før i tiden åben for
alle. Nu er den spærret med en gitterport, der permanent er politibevogtet. Muhammeds lære og den dermed følgende terror er kommet til
Europa.
Sharialovgivning i England: Sharialovgivningen er gået i gang begrænsede steder. Der vil komme pres for at udvide territoriet. I begyndelsen
gælder denne lovgivning for muslimer, hvilket er helt ødelæggende for et
samfund, men islam vil presse på for at få sharialovgivningen udstrakt
til alle. Det er kun et spørgsmål om tid.
England under sammenbrud: Den engelske kultur er under sammenbrud. England er i ekstrem grad præget af den falske, politiske korrekthed. Landet forsømmer sin egen kultur og lader alle andre kulturer rykke
frem. Ingen i ansvarlige stillinger siger hverken fra eller til angående noget som helst. Regeringen beskæftiger sig helst kun med penge, landets
egentlige problemer forsømmes. (red.)
Indfødt engelsk diskrimination af kristne: De engelske myndigheder
og store erhvervsvirksomheder har mere og mere tendens til at give kristendommen negativ særbehandling i forhold til islam. I 2006 blev en
stewardesse i British Airways fyret for at bære et kors som halssmykke,
selv om muslimske stewardesser må bære tørklædet:
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/10/14/164402.htm?nyheder
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/3197107/Christian-accuses-British-Airways-of-discrimination-over-cross.html
Muslimsk forfølgelse af kristne i England:
På følgende link ses en video om forfølgelse af tidligere muslimer, der
nu er kristne i England. Det siges, at 3000 konverterede fra islam til kri49

stendommen i England er i denne situation. Den muslimske forfølgelse
af kristne i alle lande i Europa angår de mennesker, der er konverteret
fra islam til kristendommen.
www.youtube.com/watch?v=CfeM7WoYO9s&feature=related
Ærkebiskoppen af Canterbury: I tilgift til disse problemer så optræder lederen af den Anglikanske Kirke, Rowan Williams, med hatten i
hånden over for islam. Han har endog ment, at sharialovgivning i lokale
områder kunne være godt for landet. Det vil sige, at han vil overgive
alle, der er født muslimer - også de til kristendommen konverterede - til
imamernes nåde. Der er grund til at frygte, at England befinder sig i
nærheden af samme sted som Spanien i 711, hvor landet blev løbet over
ende udefra efter et forudgående indre sammenbrud.
21. december 2010: Røde Kors sløjfer julen:
Røde Kors i Storbritannien kræver nu, at dets indsamlingsbutikker fjerner al julepynt for ikke at fornærme muslimer. Røde Kors forklarer, at
organisationen er neutral, og at enhver forbindelse til en politisk eller
religiøs retning kan forringe mulighederne for at arbejde rundt om i verden. http://www.standfirminfaith.com/?/sf/page/26991
Her ser vi endnu engang, at den sekulariserede humanisme ikke tåler
nogen form for kristendom i det offentlige rum. Røde Kors bruger islam
til at angribe kristendommen. Dette sker naturligvis med falske argumenter. Islam har ikke bedt Røde Kors om dette, og skulle det komme
dertil, så vil det jo blot være bevis for, at kristne ikke kan leve i fred for
muslimer. Dansk Røde Kors udtaler forståelse for afgørelsen i Storbritannien. Vi gør klogt i herefter ikke at støtte Røde Kors. (red.)
EGYPTEN
Mange af Egyptens kristne er henvist til at leve i affaldsbyer, da de som
diskriminerede befinder sig nederst på den sociale rangstige. Her lever
de også sammen med deres grise. Da regeringen nedslagtede grisene i
maj 2009 mistede de deres økonomiske grundlag. Amnesty International er ikke forarget.
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Affaldsbyer i Egypten er befolket med kristne, der ikke levnes andre muligheder.

http://www.google.dk/images?rlz=1T4SUNA_enDK240DK240&q=pic
tures+of+christian+garbage+city+in+egypt&um=1&ie=UTF-8&source
=univ&ei=XGwoTc6tIcy28QO9jO3KAg&sa=X&oi=image_result_grou
p&ct=title&resnum=1&ved=0CCMQsAQwAA
Den egyptiske regering forsøger at lukke munden på kopterne i
diasporaen
Af Mary Abdelmassih
18. februar 2010
Nedskydningen fra forbikørende biler af koptere, da de forlod juleaftensmessen den 6. januar i den sydlige egyptiske by Nag Hammadi har
chokeret og gjort kopterne over hele verden vrede.
International fordømmelse kommer efter angrebet, der efterlod seks
koptere døde og ni sårede, fra Italien, Canada, Frankrig, Vatikanet, den
amerikanske kongres og Europa-Parlamentet, der gav udtryk for deres
bekymring over sikkerheden for kopterne i Egypten. Som svar erklærede det egyptiske udenrigsministerium: ”Det er et internt egyptisk anliggende, som ingen udenlandsk part får lov til at overveje.”
Skyderierne udløste et hidtil uset antal af protester fra kopterne i
Egypten og i udlandet. Som forklaring på denne reaktion sagde den koptiske intellektuelle, Magdi Khalil, til Life TV den 4. februar: ”Denne
hændelse er ikke ligesom resten. Kopterne føler, at de er i fare, og at der
er noget endnu værre på vej. De har endelig indset, at forbrydelser mod
dem ikke er enkelte hændelser, men snarere »forbrydelser mod menneskeheden« planlagt af den egyptiske stat selv.”
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Tusindvis af koptere har deltaget i fredelige demonstrationer i vestlige
lande og givet udtryk for deres utilfredshed og henledt opmærksomheden på det egyptiske regimes skændige opførsel. Andragender er gået ud
til de fleste vestlige ledere, og et stort antal koptere har kontaktet deres
Parlamentets repræsentanter for at anmode om støtte.
Efter skyderiet indførte politimyndigheden en nyhedsmørklægning om
drabene i Nag Hammadi. Medierne og rettighedsaktivister blev forbudt
at komme ind i området, og de, der alligevel kom ind, blev anholdt.
For at modvirke dette, imødegik Votoc og Middle East Christian Association, to koptiske forsvarsgrupper med adresse uden for Egypten, de
urigtige oplysninger givet af regeringen ved at bruge deres meget sete
PalTalk chatrum. De har foretaget opdateringer og levende interviews
med koptiske vidner fra scenerne. Deres servere blev hacket to gange af
regeringens operatører.
Det internationale samfunds vrede og den succes, de koptiske immigranter havde med at øge bevidstheden om den alvorlige situation for
kopterne, fik den egyptiske regering til at intensivere sine bestræbelser
på at gøre dem tavse.
Den koptiske diaspora (kopterne i udlandet) har altid været beskyldt af
det egyptiske regime for at ødelægge Egyptens image ved at præsentere
koptiske problemer for udenlandske regeringer i stedet for at løse dem
inden for landets grænser.
”Svækkelse af deres rolle som en pressionsgruppe i udlandet er en
måde at sabotere den koptiske indsats på at opnå reel gevinst,” sagde
Khalil, ”og fratage kopterne i Egypten de lunger, hvormed de ånder.
Det virkelige arbejde for den koptiske sag sker i udlandet og ikke inde
i Egypten. Koptiske emigranter er effektive på det politiske og på menneskerettighedsniveauet.”
Ifølge Khalil holdt udenrigsminister Ahmad Abu el-Gheit et hemmeligt møde den 19. januar med alle sine hjælpere og ambassadører fra hele
verden - bortset fra de to koptiske ambassadører - for at igangsætte en ”ny
strategi” for at imødegå den koptiske diasporas aktiviter. Abu el-Gheit
sagde, at kopterne er en ”femtekolonne” og ”fjender af Egypten”, ”der har
en særskilt identitet”, og at ”alle foranstaltninger måtte tages i alle egyptiske ambassader rundt om i verden for at bremse deres aktiviteter.”
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Den anden del af den ”nye strategi” er at ”overbevise kopterne i Egypten om, at aktiviteterne hos kopterne i udlandet vil medføre stigende
muslimske angreb på dem, og at det omgivende samfund ikke vil være i
stand til at redde dem.”
Khalil sagde, at han fik disse oplysninger fra en muslimsk ambassadør, der deltog i det hemmelige møde, hvor mange var uenige i denne
politik.
Som reaktion på det internationale pres sagde præsident Mubarak den
25. januar under sin tale i anledning af Rigspolitiets Dag, at der har
været ”fortsatte forsøg” på at forstyrre den nationale enhed i Egypten
og provokere sekteriske stridigheder i landet. ”Der findes ekstremister
på begge sider, og der er enkeltpersoner, der forsøger at udnytte Egyptens almindelige mennesker. Vi skal modstå disse bestræbelser med alle
vores kræfter.” Disse bemærkninger blev betragtet som en trussel rettet
mod kopterne, især i Nordamerika, der altid ytrer sig om forfølgelse af
Egyptens koptere.
Intensive mediekampagner blev igangsat for at fordreje de koptiske
udvandreres omdømme ved at beskylde dem for forræderi, fanatisme
og ønske om ”magtovertagelse via udenlandske støtte,” et udtryk, der er
opfundet af regeringen for at skræmme og terrorisere dem.
Khalil kritiserede denne forvrængede fremstilling ved at sige: ”Som
amerikanske borgere bruger vi vores forfatningsmæssige rettigheder for
at hjælpe vores koptiske brødre i Egypten til at få deres borgerrettigheder
der. Vi har ikke bedt om nogen finansiel støtte, der skal skæres fra Egypten, eller søgt militær intervention fra en udenlandsk magt. Vi beder kun
om, at den egyptiske stat overholder sine internationale forpligtelser.”
Det er blevet rapporteret, at et forslag for nylig er blevet forelagt for
parlamentet om at gøre ”indflydelse via udenlandske støtte” til en strafbar handling.
Journalisten Salah Eissa skrev den 5. februar en artikel, hvor hun hævder, at det egyptiske regime har hyret PLM lobbyen til at påvirke medlemmerne af Kongressen for at støtte den egyptiske politik og Mubaraks
regime. ”Regimet igangsætter en kampagne mod kopterne i udlandet,
fordi de banker på kongressens døre og sender breve til dets medlemmer
om forholdene i Egypten.”
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I lang tid har regeringen lagt pres på den koptiske kirke for at modvirke koptiske menneskerettighedsaktiviteter i Vesten. Den var rasende
over, at præster deltog i seneste proteststævner.
I en artikel offentliggjort den 25. januar anklagede avisen Al-Gomhourya Pave Shenouda for at skabe uro ved at lade koptiske præster deltage i stævner i udlandet. ”Vi forventede, at paven ville instruere sine
præster om at stoppe disse demonstrationer,” blev det udtrykt i artiklen.
Et brev af 26. januar fra den egyptiske ambassadør i Canada, Shamel
Nasser, til præsten Marcos ved Markus-kirken i Toronto indeholdt en
skjult trussel: ”Både muslimske og kristne prædikanter må holde taler,
der bekræfter den religiøse enhed og lighed mellem muslimer og kristne.”
Brevet blev betragtet som en indirekte
trussel mod præster, for at de ikke skulle
deltage i disse møder og for også at få
dem til at modvirke, at deres menigheder
deltog i protesterne.
I Toronto-mødet den 30. januar var der
10.000 koptiske deltagere. Egyptiske ambassader er kendt for med held at
skræmme koptiske deltagere i demonstrationer ved at fotografere
dem og true dem med repressalier,
hvis de besøger Egypten.
”Kopterne i Vesten er ikke bange for nogen form for regeringstrussel, og vi er klar til at tage alle
udfordringer. Vi er ikke bedre end
Martin Luther King eller de menKopterne organiserer protestrally ved præs.
nesker, der led martyrdøden i Nag Mubaraks besøg i Washington 4.8.2009
Hammadi,” sagde Khalil.
http://www.aina.org/news/20100217122155.htm
http://www.realcourage.org/2010/01/free-copts-rally-white-house/
Se flere andre billeder.
http://voiceofthecopts.org/en/press_release/rally_in_support_of_egyptian_coptic_christians_in_egypt.html
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Kommentar:
Som det fremgår af førnævnte, så er forholdene i Egypten for de kristne
mildt sagt dårlige. Set med almindelige øjne forfærdelige, også selv om
forholdene er værre i mange andre lande.
Der er ikke retssikkerhed for kristne i Egypten. Regimet fusker med
lovene. På den ene side lader det som om, det respekterer international
lov, men reelt opretholder det en shariapraksis. Man kan ikke ændre civilregistrering fra muslim til kristen. Og med muslimsk civilregistrering
er man underlagt sharialovgivning på mange områder, eksempelvis skal
muslimsk civilregistrerede kristne til imamen for at blive gift, og deres
børn skal undervises i islam, men må ikke blive undervist i kristendom
osv. Politiet fusker med lovens håndhævelse, når der begås muslimske
overgreb på kristne. Der bliver ikke taget ordentlig hånd om drab og
overgreb på kristne. Mange kristne kvinder bortføres og tvangsgiftes
med muslimske mænd. De kristne er udsat for systematisk diskrimination på alle områder - herunder de sociale. Derfor befinder det store flertal
af de egyptiske kristne sig socialt på samfundets bund. Egypten er som
alle muslimskdominerede samfund et apartheid-samfund. (På Weekendavisen findes der en redaktør, Pernille Bramming, der mener at vide, at
forholdene i Egypten overhovedet ikke er så slemme, som her beskrevet.
Hun har nemlig været gift med en egypter - fra overklassen! - Hun ser i
øvrigt kun tingene fra en sekulariseret synsvinkel).
I 2009 kom regimet med en udspekuleret gemenhed. Det brugte
risikoen for svineinfluenza som årsag til at nedslagte de fattige kristnes grise, som de var afhængige af. Nedslagtningen fandt ikke sted af
sundhedsmæssige grunde, men af religiøse grunde. Enhver, der så noget
herom på tv, vil huske, hvor fuldstændig råt og brutalt man med gummigeder løftede de levende grise op i containere i lag på lag. Nogle unge
muslimer balancerede rundt over dem og stak grisene for sjov - ikke for
at dræbe dem.
Ordet kopter betyder egypter. Kopterne er landets oprindelige befolkning. De udgør 20% af befolkningen. Regimet manipulerer statistisk officielt tallet ned til 6-8%. I 642 kom der 4000 arabiske ryttere og tog al
magt i landet og nedkæmpede de kristne, der mistede alle rettigheder i
samfundet. Til trods for dette gik der ca. 400 år, før muslimerne blev
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i flertal i landet. Men den koptiske tro og åndelighed har været stærk i
Egypten, så stærk at sværdet ikke har kunnet udrydde den.
Kopterne har fået en stærk modstandsbevægelse, der fra de udvandrede er bredt til hjemlandet. Via aviser, radio, tv og nyhedsbureauer gør
de sig i de senere år gældende. Det er dog ikke noget, som skandinaviske
medier med betydelig kulturradikal påvirkning er fremme i skoene for
at informere om. Men i mange lande påvirker de regeringerne og parlamenterne. Her kan nævnes nogle af de koptiske organisationer:
www.voiceofthecopts.ord - www.freecopts.net – www.copticnews.net –
www.copticnews.org m.fl.
Vestens regeringer, medier og diplomatier er ligeglade med de kristne
i Egypten. Regeringerne tænker angående Egypten kun på magtbalancer, handelsinteresser og turisme. Når den egyptiske formand for Den
arabiske Liga møder op hos EU-ledelsen i Brüssel, så møder han kun
agnostikere, der ikke kan give ham noget åndeligt modspil. For Vestens
diplomatier er egyptiske kristne reelt kun i vejen. Og vestens medier har
ikke noget at bruge egyptiske kristne til.
Det er kun den koptiske modstandsbevægelse, der kan og vil ændre
noget ved at rykke ind på de vestlige befolkningers samvittighed. Den
katolske kirke gør et stort og nødvendigt arbejde for de undertrykte i
Egypten, som i så mange andre lande. Men netop derfor går den officielt
på listefødder. Den koptiske kirke har i århundreder været tvunget ind i
kirkebygningerne, men på det seneste er kirken officielt begyndt at deltage i protesterne i samfundet. (red.) Se også videoerne fra Egypten.
4000 RYTTERE
I året 639 invaderede 4000 ryttere Egypten. De var udsendt fra Mekka.
De fik senere forstærkning og erobrede hele Egypten to år senere. I 642
afbrændte de på Sultan Omars ordre Biblioteket i Alexandria, der rummede 90% af al viden om Oldtiden.
Gradvist blev de kristne koptere gjort til et mindretal i deres eget land
af araberne, og dermed blev de trængt ud af samfundets offentlige rum
og gjort til 2. klasses borgere af muslimerne. Alligevel tog det over 400
år, inden de arabiske muslimer via deres tvangs- og voldsstyre blev fler56

tallet af befolkningen. Når uretten har hersket tilstrækkeligt længe på en
effektiv måde, så bliver den internationalt anerkendt.
Alligevel udgør de kristne koptere i dag 20% af befolkningen, selv om
regimet forsøger at lyve deres antal ned. De er næsten alle placeret i den
laveste sociale gruppe, da de på alle måder både politisk, kulturelt, socialt, uddannelsesmæssigt, retssikkerhedsmæssigt, økonomisk, religiøst
osv. bliver diskrimineret i det egyptiske apartheidsamfund. Ånden fra de
4000 formørkede ryttere fra Mekka regerer stadig i Egypten.
Kidnapning af kristne børn med efterfølgende islamisk tvangsopdragelse er en almindelig trafik, men det er ikke noget, Vestens medier som
helhed gør meget ud af, for hvad skal Vestens regeringer, Vestens erhvervsinteresser og Vestens kulturradikale med forfulgte kristne i Egypten. De er jo bare i vejen!
Men Kopterne er i dag ved at opleve en genfødsel. De vinder ny selvtillid og er ved at gøre oprør mod det muslimske diktatur. Kopterne i
udlandet arbejder sammen med kopterne hjemme. Internettet giver nye
muligheder med oplysninger om undertrykkelserne.
www.voiceofthecopts.org er en del af den koptiske offensiv. (red.)
Muslimer sætter ild til ung kopter og dræber hans far pga. rygter!!
Marts 2009 Nader Shoukry
En muslimsk mand sætter ild til en ung
koptisk mand, myrdede hans far og sårede hans yngre bror, efter at der var spredt
falske rygter om, at den unge kopter angiveligt skulle have haft en forbindelse
til den muslimske mands søster!!
Begivenheden fandt sted i byen Dmas
Meet-Gham i Egypten som en reaktion
på rygter om en forbindelse mellem den 25 årige Shihata Sabri og søsteren til den muslimen Yasser Ahmed Qasim.
Yasser gik hen til Shehata med en benzinbeholder i hånden og hældte
det ud over ham og satte ild til, mens folk på gaden så forfærdet til. Shehada kastede sig i en kanal ved vejen for at prøve at slukke flammerne.
Ilden efterlod forbrændinger over hele kroppen og førte til hans død.
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Efterfølgende samlede der sig en gruppe mennesker i byen, og da den
myrdedes fader, Sabri Shehata, ankom, stak de ham i ryggen med knive
og dolke, hvilket medførte, at han døde efter at være blevet overført til
et hospital.
Et koptisk øjenvidne sagde, at Yasser Ahmed, der er kendt for at være
voldelig, også slog vidnets yngre bror, hvilket gav denne et dybt sår i
hovedet.
Sikkerhedstyrkerne rykkede ind i byen, der har 60.000 indbyggere,
hvoraf 1000 er koptere. Voldmændene blev arresteret og anklaget for
overlagt mord.
En muslim fra landsbyen skildrede hændelsen som et æresdrab på
grund af, at Shehata Sabri drillede Yasser Qasim med sit forhold til dennes søster. Han mente ikke, at hændelsen ville få nogen indflydelse på
forholdet mellem muslimer og koptere i byen.
Myndighederne undersøger stadig hændelsen, mens medierne har
mørkelagt sagen.
Kilde: www.voiceofthecopts.org Woice of the Copts er kopternes egen
nyhedskanal.
Egypten den 1. januar 2011 Præsident Mubarak:
Egyptens præsident udtaler efter bombeangrebet mod Helligåndskirken
i Alexandria: ”Både muslimer og kristne må stå sammen imod terroristerne.” Endvidere siger han, at terroristernes angreb er et angreb på
både muslimer og kristne.
Udtalelsen er så meget løgn og hykleri, som den kan blive. Egyptens
regering beskytter ikke de kristne mod muslimernes angreb. Egyptens
regering laver ikke grundige undersøgelser af muslimernes angreb.
Egyptens regering straffer ikke de muslimske angribere af nogen betydning. Sidste år fik en betjent et års fængsel for åbenlyst at have dræbt en
kristen. De fleste muslimske angribere får ingen eller helt ubetydelige
straffe. Egyptiske forfatningsparagraffer diskriminerer helt officielt de
kristne. Og som det også fremgår i offentligheden, så laver den egyptiske
regering chikane, når kristne er i gang med at bygge kirker. Kidnapnings
bortførelser af kristne familiers børn med en efterfølgende tvangsislamisering hører til dagens orden.
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Mubarak kommer med den sædvanlige falske og løgnagtige politiske
korrekthed. Men Mubarak er i knibe. De kristne nyhedsbureauer er blevet mere aktive, og USA kan ikke tillade sig at lade Egypten uden videre
nedslagte de kristne.
Præsident Obama tilbyder nytårsdag den egyptiske regering hjælp til
at bekæmpe terroristerne. Det er ikke, hvad kopterne i Egypten har brug
for. De har brug for, at Obama sætter Mubarak stolen for døren. Men
Obama har også et problem. Han er dybest set ligeglad, men det kan han
ikke tillade sig at vise, derfor er han nødt til at lade som om, han gerne
vil gøre noget. (red.)

Voice of the Copts 1. januar 2011: ”Vi fordømmer det egyptiske regime og dets hersker Mubarak for at forsømme at beskytte og forsvare
alle borgere og for at være en del af terroristnetværkets angreb på kristne
verden over. Massakren på kopterne nytårsdag er ikke den første og vil
ikke blive den sidste. Vi er sikre på, at Mubarak og hans regime vil
tillade flere angreb som en del af det islamiske forsøg på at besejre og
udrydde den ikke-muslimske befolkning.”
http://voiceofthecopts.org/en/press_release/voice_of_the_copts_condemning_the_uncivil_barbaric_
and_fascist_a.html
Eksplosionens øjeblik: Mens kopterne
fejrer nytåret med gudstjeneste hilser
efterfølgerne af fredens religion det nye
år velkommen med en bombeeksplosion
som tegn på fred og kærlighed til deres
koptiske venner i Alexandria. (Koptisk
ironi) http://voiceofthecopts.org/en/news/
the_moment_of_explosion.html

(Obama kaldte sidste år islam for
en fredelig religion!)
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Video om angrebet: http://www.youtube.com/watch?v=-IJxThRTVDA
&feature=player_embedded
Voice of the Cops mener nytårsdag, at mindst 45 er omkomne ved angrebet. http://voiceofthecopts.org/en/news/muslims_celebrating_new_
year_in_egypt_by_killing_copts.html
og: http://voiceofthecopts.org/en/news/muslims_celebrate_new_year_
with_car_bomb_at_church_in_alexandria.html
2. januar 2011: Aina: Øjenvidner beretter, at der er mange dræbte, der
endnu ikke er identificeret, og at sikkerhedspolitiet blev trukket tilbage
en time før angrebet: http://www.aina.org/news/20110101232613.htm
Video om de dræbte: http://www.youtube.com/watch?v=K4whNbsH3h8
&feature=player_embedded
3. januar: Los Angeles Times: Koptere i Californien demonstrerer imod
kirkeattentater i Alexandria: De kommenterer Mubaraks og Obamas beklagelser over det skete med: ”Tale er billig. Hvad der er behov for er
handling.” Den egyptiske kristne tro står over voldsom megen forfølgelse, og landets indre autoriteter ønsker ikke at løse dette problem” (Her
kan tilføjes, at det gør de internationale autoriteter heller ikke. De kristne
er overladt til sig selv, men nu begynder de at kæmpe). http://www.latimes.com/news/local/la-me-coptic-christians-20110103,0,7451665.story
3. januar: Voice of the Copts: Egyptens øverste muslimske leder fra
Azhar universitetet i Cairo kritiserer pavens opfordring i dennes nytårstale til verdens ledere om at forsvare kristne som ”uacceptabel indblanding i Egyptens indre anliggender.” (Azhar universitetet har intet
behov for at undskylde på islams vegne. Undskyldninger er noget, islam
har eneret på at modtage - ikke af afgive). http://voiceofthecopts.org/en/
news/egypt_top_cleric_accuses_pope_of_meddling.html
3. januar: Voice of the Copts: Al-Qaida planlagde angrebet på kirken i Alexandria for to uger siden: http://voiceofthecopts.org/en/news/
qaeda_revealed_targets_and_details_of_bomb-making.html
60

3. januar: Aina: Kopterne vender
tilbage til deres ramponerede kirke nytårsdag. Sorg og tårer præger
gudstjenesten. Blod og glasstumper er alle steder.
http://www.aina.org/
news/20110102230142.htm
3. januar: Washington Post: Kirkeattentatet i Egypten har udløst en
flodbølge af kristen vrede i Egypten. Kopterne siger, at de ikke længere
vil være tavse angående de muslimske forfølgelser. De vil ikke forlade
Egypten, som muslimerne ønsker. De vil blive og kæmpe.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/03/
AR2011010300780.html
Los Angeles 3. januar (CDN):
http://www.compassdirect.org/
english/country/egypt/30562/
Asia News: 8. januar:
Rolig koptisk jul 7. januar, men
der må tages hånd om den antikristne diskrimination.
Pressekontoret for den katolske Overlevende fra bombning nytårsaften i
kirke i Egypten udsender følgen- Alexandria undersøger ofrenes kroppe
de krav:
1) De skyldige skal arresteres øjeblikkeligt og dømmes i retten.
2) Der tages med fast hånd om al agitation til fremme af vold.
3) Øjeblikkelig lovgivningsmæssig beskyttelse af alle religiøse bygninger.
4) Øjeblikkelig lovgivningsmæssig beskyttelse af de kristnes personlige
status.
5) Øjeblikkeligt lovforbud mod religiøs diskrimination og afstraffelse af
folk, der opfordrer dertil.
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6) Opbygning af civilt grundlag for staten, der er baseret på lige borgerskab.
7) Fuldstændig rekonstruktion af et uddannelsesprogram uden religiøs
diskrimination.
8) Indgreb over for religiøse lederes negative holdninger, der stopper deres sekteriskhed.
9) Staten pålægges at fremme et demokratisk liv og at beskytte ytringsfrihed og trosfrihed.
http://www.asianews.it/news-en/A-quiet-Coptic-Christmas,-but-fundamentalism-and-anti-Christian-discrimination-must-still-be-tackled-20443.html
Information om bombningen af Helligåndskirken i Alexandria:
De kristne nyhedsbureauers
aktivitet - så som Compass,
Aina, Voice of the Copts,
Barnabas og adskillige
andre har umuliggjort det
for Vestens hovedmedier at
ignorere forfølgelsen af de
kristne.
Derfor omtales overfaldene.
Situationen har ændret sig de
sidste to år. Men Vestens hovedmedier har stadig ingen forargelse over
den muslimske vold mod kristne, for de, der har ”det rigtige” menneskesyn, må til enhver tid uanset hvad vise forståelse over for islam. Og
skulle mennesker med ”det rigtige” menneskesyn havde noget at kritisere islam for, så tier de stille for ikke at blive sat i bås med de mennesker,
der har ”det forkerte” menneskesyn.
Amnesty International, en kulturradikal sandkasse, har, som det kan
ses på dets hjemmeside, i disse dage ingen rapporter om den muslimske
bombning af Helligåndskirken i Alexandria. (red.)
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Alexandria nytårsdag 2011: BOMBE uden for KIRKE dræber 21

Unge koptere kaster sten efter uropolitiet, der skyder med gummikugler og tåregas,
på gaden uden for Helligåndskirken i Alexandria den 1. januar (AP)
En uidentificeret person ankommer med
ambulance til hospitalet over for Helligåndskirken i Alexandria (AP)
En retsmediciner tager på en stige prøver fra den blodplettede mur på moskeen
lige over for Helligåndskirken (AP)

Mindst 21 mennesker blev dræbt
og flere dusin blev såret ved en
bombeeksplosion uden for en kristen kirke i Alexandria.
Bomben eksploderede foran Helligåndskirken en halv time over
midnat, da ca. 1000 gudstjenestedeltagere forlod nytårsmessen.
“Det sidste, jeg hørte, var en kraftig eksplosion, hvorefter jeg ikke
kunne høre noget,” sagde den overlevende Marco Boutros til AP fra sin
sygeseng. ”Alt, hvad jeg kunne se, var kropsdele spredt over det hele.”
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Indenrigsministeriet siger
officielt, at bomben sandsynligvis blev båret af selvmordsbomber. Omstændighederne ved angrebet tyder
på, at udenlandske elementer foretog planlægningen
og udførelsen, sagde indenrigsministeriet. Den seneste
anti-kristne vold har involGudstjenestedeltagere omkring attentatbilen
veret skydning knivstikkeri.
Lørdagens angreb var klart mere planlagt og sofistikeret. Angrebet var
det mest voldsomme i et årti, og det kommer efter gentagne trusler fra
militante Al-Qaida folk i Irak om at angribe egyptiske kristne. Der er
ikke nogen, der umiddelbart har taget ansvaret for angrebet.
Egypten har været vidne til voksende spændinger i de seneste år mellem det muslimske flertal og det kristne mindretal. De kristne siger, at de
er udsat for diskrimination fra muslimernes side, og de anklager regeringen for at dække over muslimernes angreb på de kristne samfund.
Ærkebiskop Arweis, den koptiske kirkes leder i Alexandria, sagde, at
politiet ønsker at kaste skylden over på en selvmordsbomber, så det kan
formilde sagen med, at det kun var en enkelt angriber. Han undsagde
politiets manglende beskyttelse. “Der var kun tre soldater foran kirken.
Hvorfor sørgede de ikke for mere sikkerhed i en så følsom tid med mange trusler fra Al-Qaida,” sagde han til AP.
Rapport fra Associated Press: http://edmonton.ctv.ca/servlet/an/local/
CTVNews/20110101/egypt-church-bombing-110101/20110101/?
hub=EdmontonHome
Kirkebombningen i Alexandria via internet-leksikonet Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Alexandria_bombing
Fra Sidney Morning Harold:
http://www.smh.com.au/world/christian-lambs-left-to-slaughter20110107-19itz.html?from=smh_sb
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Statsterrorisme mod kirke i Egypten
Egypten 9. december 2010 - Aina: Konfrontationer mellem kristne protestdemonstranter og egyptiske sikkerhedsstyrker brød ud den 24. november 2010 i anledning af arbejdet på en tilbygning på kirken indviet
til jomfru Maria og ærkeenglen Mikael i det fattige kvarter Talbiya i
Omraniya i guvernementet Giza. Sikkerhedsstyrkerne ville stoppe byggeriet og brugte tåregas, gummikugler og skarpe skud mod demonstranter. De har forsøgt at hemmeligholde deres brug af skydevåben mod
ubevæbnede demonstranter, men det har vist sig forgæves, da rapporter
fra hospitaler om de ofre, der blev indbragt, samt videooptagelser og
øjenvidneberetninger fra episoden har afsløret detaljer om operationen.
Koptiske kristne verden over er chokerede og rasende over sikkerhedsstyrkernes angreb, der resulterede i, at tre koptiske unge mænd døde, og
at et fireårigt barn blev kvalt af tåregas, der blev brugt inde i bygningen.
Menneskerettighedsgrupper i og uden for Egypten har fordømt brugen
af overdreven vold og skarp ammunition mod koptiske demonstranter.
Borgerretsgrupper er bekymrede over, at staten nu har optrappet sin
måde at behandle det kristne mindretal på fra almindelig diskrimination
til åbenlys terror. Brug af skarpe skud står slet ikke mål med formålet,
berettiget eller uberettiget, at sprede ubevæbnede demonstranter, der blot
kæmper for deres forfatningssikrede rettighed til et sted, hvor de kan
holde gudstjeneste. En fremtrædende advokat siger, at han ikke kender
til noget fortilfælde, hvor sikkerhedsstyrker har skudt med skarpt mod
ubevæbnede demonstranter.
De officielle tabstal fra episoden er to døde, 67 sårede og 170 arresterede koptere. Den koptiske Ungdomsfront har dog udtalt, at over 300
personer blev såret og mere end 1000 tilbageholdt, heriblandt kvinder.
Ifølge udtalelsen afholdt mange af de sårede sig fra at opsøge behandling for deres skader på hospitaler af frygt for at blive arresteret.
Den internationale koptiske jurist, dr. Awad Chafik, sagde, at antallet
af tilbageholdte er enormt, men fordi koptiske familier skjuler sig i frygt
for yderligere arrestationer, er det vanskeligt at få de korrekte tal. Menneskerettighedsaktivisten, Wagih Yacoub, er oprørt over den behandling,
de sårede fik. ”De blev lænket med håndjern til deres hospitalssenge og
derefter sendt til lejre, hvor de blev tilbageholdt,” sagde han.
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I mere end ti år har kopterne forsøgt at få tilladelse til at bygge kirken
i Talbiya. Til forskel fra muslimske borgere, som blot behøver en kommunal tilladelse til at bygge moskeer, skal kristne søge præsidentens tilladelse til at bygge en kirke.
På grund af lang sagsbehandlingstid er det i praksis næsten umuligt at
opnå tilladelse til at bygge en kirke. Derfor havde Gizas guvernør foreslået kopterne at bygge et diakonalt center og derefter bruge det som en
kirke til at bede i. Kopterne påbegyndte byggearbejdet fire måneder inden episoden, og kun taget manglede at blive gjort færdigt. Ingen havde
gjort indsigelse mod byggeriet.
http://www.forfulgtekristne.dk/nyheder/2010/december/9/statsterrorisme-mod-kirke-i-egypten.aspx
Et hus blev gjort til en moske i løbet af en nat for at forhindre en
gudstjeneste (AINA) – I bestræbelse på at forhindre de koptiske kristne
i at bruge Sct. Marys og Sct. Mikaels kirke i Talbiya til gudstjeneste
gjorde lokalregeringen i Giza et hus, der ligger over for kirken til en
moske i løbet af en nat.
Den nye såkaldte Ekhlass-moske blev hemmeligt gjort til en
moske tirsdag aften og brugt af
3000 muslimer fredag til trods
for tilstedeværelsen af en moske på den anden side af broen i
nærheden. Bygningen er under
konstruktion, og det bemærkes, at
den ikke behøvede en bygningsSt. Marys koptiske kirke i baggrunden
tilladelse, som tilfældet er med og Ekhlass-moskeen til højre.
kirkerne.
http://www.aina.org/news/20101207203221.htm
Koptere protesterer over politiets angreb på kirke
30. november 2010 (Aina - Assyrian International News Agency)
Kristne koptere over hele verden er chokerede og ophidsede over det
egyptiske sikkerhedspolitis brug af ammunition mod ubevæbnede kop66

tiske protestanter og den deraf følgende nedskydning og drab på tre unge
koptiske kristne.
http://www.aina.org/news/20101129225702.htm

Politiet omringer kirken i Talbiya

Koptisk demonstration i Talbiya

Politiet omringer ubevæbnede og skyder med skarpt
26. november 2020 (Aina): Sammenstød brød ud mellem kristne demonstranter og det egyptiske sikkerhedspoliti om bygningen af Sankt. Mary
og Sankt Mikael kirken i Talbiya. To koptere blev dræbt og hundredvis
blev såret. Mere end 200 koptere blev arresteret. 5000 politifolk omringede kirkeområdet, mens håndværkerne arbejdede på taget.
Politiet skød med våben, affyrede tåregas og gummikugler. Senere
tilsluttede muslimske civile sig til politiets kasten med sten mod demonstranterne. Myndighederne ønsker at stoppe bygningen af kirken.
http://www.aina.org/news/20101126184013.htm

Koptiske demonstranter 26.11.2010

Stenkastende egyptisk politi
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Video om sammenstødet den 26. november 2010 i Talbiya:
http://www.youtube.com/watch?v=MDvsPL35mjI&feature=player_embedded
Egyptiske konvertitter på flugt vegeterer i en pause
Cairo, Egypten, 25. maj 2010 (CDN):
Egyptiske konvertitter udholder
livet i en pause under deres flugt.
Fra moskeens på den anden side
af gaden tordner ordene fra minaretens megafoner igennem den
lille lejlighed, hvor Maher Almad
og hans datter er tvunget til at
skjule sig. Umiddelbart efter bønnerne følger fredagens prædiken
om, hvorledes man skal forholde
sig til kristne. ”Giv dem ikke hånden, besøg dem ikke, spis ikke deres mad.”
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/20750/
Egyptisk konvertit fra islam krænket over rettens forhalings-taktik
Cairo, Egypten, 17. maj 2010 (CDN):
En egypter, der er konverteret til kristendommen,
siger, at han er såret over en domstolsafgørelse for
nylig om at suspendere en retssag, han indgav for at
ændre sin religion på hans identitetskort fra muslim
til kristen.
Retten suspenderede den 27. april Mohammed Hegazys sag, indtil
forfatningsdomstolen afgør hans udfordring til artikel 47, der i teorien
tillader egyptere at skifte religion på deres ID-kort.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/19474/
Sheik opildner muslimer til at angribe kristne i Egypten
Istanbul, 17. marts 2010 (CDN) - En folkemængde af rasende muslimer
angreb i sidste weekend den koptisk kristne menighed i en kystby i det
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nordlige Egypten og skabte vold i
timevis og sårede 24 koptere, før
sikkerhedsstyrkerne anholdt dem.
Volden brød ud den 12. marts, efter
at en sheik i en nabomoske havde
opildnet muslimerne til at angribe
de kristne.
http://www.compassdirect.org/
english/country/egypt/nothernegypt/
Egyptisk domstol afslår at returnere pas til en kristen
Istanbul, 15. marts 2010 (CDN) - En egyptisk domstol i Giza afslog den
9. marts at returnere passet til en konvertit fra islam til kristendommen,
da han forsøgte at forlade Egypten for at redde sit liv, sagde den pågældende kristne den 12. marts.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/16129/
Endnu en kopter dræbt,
mens formodede drabsmænd nægter sig skyldige
Istanbul, 16. februar 2010 (CDN) - Tre mænd, der er anklaget for at have
dræbt seks koptiske gudstjenestedeltagere og en sikkerhedsvagt, hævdede at være ikkeskyldige den 13. februar, mens den koptiske menighed
sørgede over endnu et offer for anti-kristen vold. De tre mænd menes at
have nedmejet en menneskemængde med geværild efter en kristen gudstjeneste i Nag Hammadi den 6. januar.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/15219/
Koptiske kristne nedskudt efter gudstjeneste
Los Angeles, 7. januar 2010 (CDN) - Til trods for trusler om vold fra
muslimerne i området I Egypten, der er hærget af sekterisk vold afviste
politiet at øge sikkerheden for kopterne ved juleaftensgudstjenesten den
6. januar (Ortodoks kalender ), og seks kristne blev dræbt ved skud, da
de forlod kirken.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/13834/
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Begravelsen af seks kristne egyptere. Drabene fandt sted den 6. januar - juleaften 2010.
http://euro-med.dk/billeder/billedercoptic-2dburial2.jpg
Cairo, Egypten 16. jan. 2011 (CNN):
En mand, der var anklaget for drab
på kristne i Egypten efter julemessen for et år siden, er dømt til døden, rapporterede den statsdrevne
avis Al Ahram søndag.
http://edition.cnn.com/2011/
WORLD/meast/01/16/egypt.death.sentence/
Koptisk blogger truer med sultestrejke
Istanbul, 9. november 2009 (CDN): - En koptisk kristen blogger i Egypten, den har været fængslet i mere end et år uden anklage, sagde i dag, at
han vil gå i sultestrejke, medmindre myndighederne vil efterkomme han
ansøgning om løsladelse…
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/11603/
Kristen arresteret for at uddele kristne blade
Istanbul, 6. oktober 2009 (CDN): - En egyptisk kristen, der blev arresteret for at uddele kristne blade og holdt ulovligt 4 dage i fængsel, er blevet
løsladt, fortalte den uafhængige koptiske presse Compass Direct.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/10377/
Sørgende protesterer over islamiske angreb på koptere i Egypten
Istanbul, 23. september 2009 (CDN) - En begravelse af en koptisk kristen, der bestialsk blev dræbt på en landsbygade i det nordlige Cairo af
en muslimsk snigmorder i sidste uge, blev forvandlet til en protest med
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hundredvis af demonstranter. Den 35 årige Galal Nasr angreb den 63
årige Abdu Georgy foran dennes butik.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/9817/
Koptere spekulerer på årsagen til at deres kirke nedbrændte
Istanbul, 18. september 2009 (CDN) - Menigheden i en koptisk kirke,
hvis kirkebygning blev ødelagt ved brand sidste uge, spekulerer på, om
der var tale om brandstiftelse.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/9474/
To koptere arresteret efter at have rapporteret om overfald
Istanbul, 20. august 2009 (CDN) - To koptiske kristne i Egypten har
været arresteret og tilbageholdt uden anklage, efter at de havde oplyst
til politiet, at de var blevet slået af en folkemængde, sagde mændenes
advokat i går.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4818/
Strid om kirkes grund får vold til at bryde ud
Istanbul, 31. juli 2009 (CDN) - Det seneste udbrud af sekterisk vold
i Egyptens Minja provins fortsatte i sidste uge, da lokale kristne igen
mødte voldsomme repressalier fra muslimer, fordi de var ved at omdanne en privat bygning til en kirke.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4386/
Egyptisk domstol giver forældremyndigheden til koptisk mor
Los Angeles, 1. juli 2009 (CDN) - En kristen mor har vundet forældremyndigheden over sine tvillingsønner fra hendes fraskilte mand, der var
konverteret til islam og gjorde krav på drengene efter islamiske retsprincipper.
Men de nu 15 årige drenge vil alligevel blive betragtet som muslimer
på trods af deres ønske om at forblive kristne ....
(se hele historien om striden om forfatningen om kristnes rettigheder)
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4057/
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Kristne i en landsby skjuler sig efter sammenstød i Egypten
Istanbul, 25. juni 2009 (CDN) - Næsten 1000 koptiske kristne skjuler sig
i deres hjem, efter at der den 21. juni udbrød sammenstød mellem dem
og deres muslimske naboer om brugen af en tre etagers bygning, der ejes
af den koptiske kirke.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4619/
Redning af koptisk pige varsler muslimsk angreb
Istanbul, 17. juni 2009 (CDN) - Egyptiske nyhedskilder beretter, at sikkerhedsstyrker uretmæssigt har tilbageholdt to kristne i næsten en måned
for at få det til at se ud, som om der er symmetri i den sekteriske vold.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4759/
Egypten nægter endnu en kristen retten til at forlade islam
Istanbul, 16. juni 2009 (CDN) - En dommer i Cairo afviste i lørdags
en egyptisk konvertits forsøg på at skifte sin status på sit ID-kort fra
muslim til kristen. Det er det andet mislykkede forsøg på at udøve den
forfatningsmæssige garanterede religiøse frihed.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4759/
Egyptisk politi dømt til kun 4 års fængsel for drab
Istanbul, 8. juni 2009 (CDN) - To politimænd, der er dømt for at have
dræbt en kristen i Giza i Egypten, blev kun idømt 5 års fængselsstraf for,
hvad advokater kalder et koldblodigt mord på en kopter, der forsvarede
sine rettigheder.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4274/
To koptere er igen arresteret i forbindelse med Abu Fana mordet
Istanbul, 29. maj 2009 (CDN) - Politiet løslod i denne måned to koptere, der uretmæssigt var arresteret for at have dræbt en muslim under
et muslimsk angreb på Abu Fana klostret i Egypten i maj 2008. Men
derefter arresterede de dem igen som led i en intimiderings kampagne
mod kristne, fortalte deres sagfører.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/4091/
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Knivoverfald og bombeangreb ved to kirker i Egypten
Istanbul, 22. maj 2009 (CDN) - Med to angreb i Egypten tidligere i denne måned fik en koptisk kristen dybe stiksår, da han forlod gudstjenesten
i Minja, og en bilbombe uden for en kirke i Cairo afbrød et bryllup. …
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/3952/
Egyptisk konvertit erklærer præsten uskyldig
Istanbul, 22. maj 2009 (CDN) - En egyptisk konvertit fra islam, der forfalskede sine identifikationspapirer til at vise, at hun var kristen (myndighederne ændrer ikke godvilligt identifikationspapirerne), og som senere brugte dem til at gifte sig med en koptisk mand, dukkede forleden
om i et tv-show og sagde, at præsten, der havde fået en fængselsdom på 5
år for at gifte dem, var uvidende om ændringen i ID-papirerne.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/3936/
En konverterets retssag om religiøse rettigheder
truer Egyptens islamister
Cairo, 12. maj 2009 (CDN) - I det forfaldne kontor tilhørende tre sagførere for en af Egyptens mest eftersøgte kristne konvertitter var humøret
håbefuldt til trods for en byge af dødstrusler mod dem og deres klient.
Ved et retsmøde den 2. maj gik en dommer med til at tage sagen op igen
… (Se hele beretningen om kampen om de egyptiske forfatningsartikler
angående konvertitternes rettigheder)
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/3615/
Nedslagtningen af grisene truer den koptisk ledede industri
Cairo, 4. maj 2009 (CDN) - Myndighederne lagde i går ekstra pres på
med nedslagtningen af Egyptens grise, hvilket ødelægger livsgrundlaget
for tusinder af svineavlere, der næsten alle er koptiske kristne, til trods
for at WHO betegnede forholdsreglerne som unødvendige.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/3246/
Konverteret arresteret for at gifte sig med en kristen
Istanbul, 22. april 2009 (CDN) - Den kristne konvertit Rehael Henen
Mussa og hendes koptiske mand skjuler sig for politiet og for hendes
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muslimske familie far (ved at gifte sig) at have overtrådt en artikel i den
islamiske lovgivning - shariaen - som ikke findes i den egyptiske straffelov .... http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/3129
Den koptiske kirke udsteder første bevis
for konvertering fra islam til kristendom
Istanbul, 13. april 2009 (CDN) - Med et modigt træk har Egyptens koptiske kirke udstedt dens første certifikat, godkendelse af en konversion
(skifte bort fra islam) til en tidligere muslim og støttet hans anmodning
om at få sine nationale identifikationspapirer til at anerkende ham som
kristen. (Egyptiske kristne har ingen lovmæssige rettigheder, hvis de
ikke i deres ID-kort er benævnt som kristne.
Myndighederne har indtil nu ikke villet anerkende kristne konvertitters status i deres ID-kort. Forholdene i Egypten er således, at selv om
forholdene her er bedre end i flere andre lande, er den koptiske kirkes
ovennævnte skridt revolutionært).
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/2980/
Islamiske advokater kræver dødsdom til en konverteret
Istanbul, 26. februar 2009 (CDN) - På det sidste retsmøde om en muslimsk født mands bestræbelser for at kunne konvertere legalt og officielt
til kristendommen krævede muslimske advokater, at han blev dømt for
apostasi, for at forlade islam og dømt til døden. Mere end 20 muslimske
advokater overværede retsmødet. (De officielle tal på muslimer i Egypten bygger på, at man ikke officielt har ret til at skifte til kristendommen,
men at der er tilladelse til at presse kristne til islam).
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/2217/
Lovens overgivelse af kristne tvillinger
til en muslimsk far genovervejes
Istanbul, 21. februar 2009 (CDN) - Rigsadvokaten Abdul Meguid Mahmoud gav i sidste uge den koptiske mor til to 14 årige tvillingebrødre
Andrew og Medhat Ramses ret til at appellere en dom om at tildele
forældremyndigheden til deres muslimske far.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/2161/
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Retsafgørelse forventes snart om muligheden
for kristen identitet på ID-kortet
Istanbul, 10. februar 2009 (CDN) - Efter et retsmøde den 7. februar udtalte sagføreren for en kristen konvertit i Egypten, at han forventer, at
hans klient bliver det første muslimskfødte menneske i Egypten, der får
official tilladelse til at blive benævnt kristen i sit ID-kort.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/2029/
Kristne sat i fængsel efter et brutalt politiangreb
Istanbul, 29. januar 2009 (CDN) - Efter en brutal razzia på seks kristne
brødre og deres café, fordi de holdt cafeen åben under ramadanen, den
muslimske fastemåned, gav en dommer den 22. januar dem tre års fængsel med hårdt arbejde for at have modsat sig arrestationen.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/1893/
Dommer fortæller om sin lyst til at dræbe en kristen
Istanbul, 27. januar 2009 (CDN) - Efter sin arrestation i Cairos lufthavn
den 13. december, da hun forsøgte at undgå antikristne fjendtligheder i
Egypten, blev konvertitten Martha Samuel Makkar løsladt den 24. januar på kaution, men forinden havde dommeren taget hende til side og
fortalt hende, at han havde lyst til at slå hende ihjel.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/1860/
Dommer udviser en kristens sagfører fra retten
Istanbul, 13. januar 2009 (CDN) - En konverteret egyptisk mands forsøg
på legalt at skifte religion med sin nye status som kristen noteret på IDkortet led den 6. januar et tilbageslag, da dommeren beordrede sikkerhedspersonalet til at fjerne konvertittens advokat fra retten.
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/ejection/
Borger vinder retssag om ret til at vende tilbage til kristendommen
Istanbul, 8. januar 2009 (CDN) - En konvertit, der i 31 år var identificeret som muslim, har vundet en sjælden ret til officielt at blive registreret
med sin “nye” tro. http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/
legal/
75

ELFENBENSKYSTEN
Der er i december 2010 opstået en politisk krise i Elfenbenskysten. Lederen af det muslimske Nord har vundet præsidentvalget over præsidenten, lederen af det kristne Syd. Den muslimske oppositionsleder kontrollerer den nordlige muslimske halvdel af landet militært. Man mener i
syd, at der i nord har været manipuleret med stemmerne. De kristne i den
sydlige halvdel af landet frygter nu en muslimsk magtovertagelse af hele
landet. Muslimerne i Elfenbenskysten har samme aggressive holdning
til de kristne som i de fleste andre lande. Hovedparten af den internationale presse underholder med beretninger om krisen og omtaler blot
uenighed mellem præsidenten og oppositionslederen, men den informerer som vanligt ikke om krisens dybere indhold. Det kulturradikale BBC
taler endog om xenofobi (fremmedfjendtlighed) uden dog at præcisere
hvordan. Det er i den internationale presse ikke politisk korrekt at informere om, at krisen i Elfenbenskysten drejer sig og konflikt mellem
muslimer og kristne. De kristne har ikke lyst til at risikere at blive mishandlet af muslimerne. Der er brug for international opmærksomhed på
Elfenbenskysten i fremtiden. (red.)
http://hinduunity.yuku.com/topic/1344/t/Christians-fear-Muslim-takeover-of-Ivory-Coast.html
EU og KRISTENDOMMEN
Religionsfrihed skal skrives ind i EU’s aftaler med den tredje verdens
lande for at stoppe de omfattende forfølgelser af kristne mindretal. Det
skriver medlemmer af Europa-Parlamentet i en erklæring, der er den
første af sin art
Når cirka 170.000 kristne hvert år fængsles, chikaneres, får ødelagt
deres kirker eller mister enhver form for retsbeskyttelse i lande i Den
tredje Verden, bliver Europas ledere nødt til at reagere.
Det er budskabet fra medlemmer af Europa-Parlamentet, der i en erklæring opfordrer EU til at indskrive krav om respekt for religionsfriheden i aftaler om handel, udvikling og samarbejde med verdens u-lande.
Erklæringen kommer i anledning af konferencen ”Forfølgelser af
kristne”, den første af sin slags, som fandt sted i Europa-Parlamentet
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i denne uge. Konferencen var arrangeret af de to politiske grupper, De
europæiske Konservative og Reformister (ECR) og Gruppen for det
Europæiske Folkeparti (EPP) samt af COMECE, et netværk af europæiske biskopper. Her diskuterede EU-politikere, kristne organisationer og
biskopper fra Sudan og Irak de ifølge deltagerne omfattende forfølgelser
af kristne mindretal i ikke-vestlige lande.
”75 procent af de drab, der er koblet til religiøst motiverede hadforbrydelser, påvirker mennesker med en kristen tro, hvilket gør kristne til den
mest forfulgte religiøse gruppe i verden. Europa kan ikke blive ved med
at forholde sig ligegyldig,” sagde medlem af Europa-Parlamentet Konrad
Szymaski (ECR).
Kilde: Kristeligt Dagblad og EU: http://www.eppgroup.eu/Press/peve10/
eve034_en.asp
Se også fra EU’s hjemmeside om denne konference:
http://www.eppgroup.eu/press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&P
RControlID=9731&PRContentID=16601&PRContentLG=en
Konrad Szymaski har igennem flere år presset EU Kommissionen til
at tage stilling til problemet med forfølgelserne af de kristne i Asien og
Afrika. Det vides endnu ikke, om parlamentet vil stille sig positivt til
forslaget. Det er tvivlsomt om den liberale gruppe og den socialistiske
gruppe vil være med. Forslaget bliver formentlig ikke vedtaget. (red.)
EU-systemet / kristendommen og islam
EU-systemet vil ikke vide af Europas kristne kulturarv og Europas åndelige arv. Det har EU blandt andet vist ved ikke at ville nævne kristendommen i dets forfatning. EU-systemet bygger på materialisme og på
sekulariseret humanisme. Når talen drejes hen på de kristnes forfølgelse
i de muslimske lande, så reagerer EU-systemet modvilligt eller fjendtligt. Derimod ønsker EU-systemet at stå sig godt med de muslimske
lande af handelsmæssige, geopolitiske og politisk korrekte grunde.
23. december 2010: EU institutionerne undgår enhver hentydning til den
kristne jul i deres julehilsener. (red.)
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7. januar 2011: Den polske katolske kirkes leder, Josef Kowalczyk, advarer mod anti-kristen diskrimination i EU institutionerne. ”Kvalificerede
embedsmænd bliver afvist, fordi de er troende katolikker”.
Se også: http://www.eppgroup.eu/press/showpr.asp?prcontroldoctypeid=
1&prcontrolid=9995&prcontentid=16975&prcontentlg=en
Voksende intolerance og diskrimination mod kristne i Europa:
http://federation-pro-europa-christiana.org/wordpress/?p=1620
Europa vender det blinde øje til diskrimination af kristne:
http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en%7Cda&u=htt
p://specialguests.com/guests/viewnews.cgi%3Fid%3DEkAkZlZkEFsfT
UrIwm%26style%3DFull%2520Article
ERITREA
Den tredje kristne dør i et militærfængsel
Los Angeles, 27. juli 2009 (CDN) - Endnu en kristen, der var fængslet
for sin tros skyld i Eritrea, er død, fordi myndighederne nægtede ham
medicinsk behandling, ifølge en beretning fra en kristen hjælpeorganisation. Den 43 årige Yemane Khasay Andom led af malaria og blev
vedvarende tortureret.
http://www.compassdirect.org/english/country/eritrea/4414/
INDIEN
Hinduekstremistisk parlamentsmedlem dømt for drab
i antikristne pogromer i Orissa
30.09.2010 Indien. - Manoj Pradhan, som er medlem af den indiske delstat Orissas parlament, og som tilhører det hindunationalistiske parti BJP,
blev den 9. september for anden gang dømt for et mord på en kristen i
forbindelse med de antikristne pogromer i 2008 i distriktet Kandhamal.
I juni blev han idømt syv års fængsel for mordet på den kristne Parikhita Nayak, men mindre end en måned efter blev han løsladt mod kaution. Nu er han så blevet idømt seks års fængsel samt en bøde svarende
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til 250 euro for også at have dræbt en anden kristen, Vikram Nayak, i
forbindelse med pogromerne. En katolsk præst, der også har været advokat for de myrdede kristnes efterladte, fader Dibakar Parichha, udtalte i
den forbindelse, at det gav en lille smule håb til ofrene for pogromerne
i Kandhamal. En anden advokat, Markos Joseph Kunnumpurath, udtalte: ”Nu kan ofrene få lidt af tilliden til det indiske juridiske system
tilbage.”
Pradhan er blevet nævnt i forbindelse med 38 andre mordsager i samme forbindelse, men af disse er kun seks blevet taget i betragtning af
domstolen. At han med en dom på syv års fængsel for mord har kunnet løslades mod kaution, har vakt harme blandt de mange kristne, hvis
slægtninge blev dræbt af ekstremisterne, og det har undermineret deres
tillid til retssystemet. Parikhita Nayaks enke, Rekha Nayak, har gennem
sin advokat klaget til Indiens højesteret for at omgøre løsladelsen mod
kaution, og foreløbig har Højesteret accepteret at behandle sagen. Foreløbig er Manoj Pradhan tilbage i fængslet, denne gang for at begynde
afsoningen af den anden fængselsstraf.
I perioden mellem december 2007 og august 2008 gik hinduekstremister til angreb på kristne og dræbte 93 mennesker, brændte og plyndrede
mere end 6500 huse, ødelagde over 350 kirker og 45 skoler. Over 50.000
mennesker blev drevet på flugt ind i junglen, og mange lever stadig i
interimistiske lejre. Nogle af de kristne, der forsøgte at vende tilbage til
deres landsbyer, fik af lokale hinduer at vide, at de kun fik lov til det,
hvis de ”konverterede tilbage” til hinduismen.
At ”konvertere tilbage” er en tilsnigelse, idet mange af disse kristne
aldrig tidligere har betegnet sig selv som hinduer, da de er stammefolk,
der før har dyrket en traditionel naturreligion. De fleste af gerningsmændene til volden er stadig på fri fod, og i forbindelse med de retssager,
som er foregået imod anklagede gerningsmænd, er vidner blevet truet
til tavshed.
Kilde: Dansk Europamission:
http://www.forfulgtekristne.dk/nyheder/2010/september/30/hinduekstremistisk-parlamentsmedlem-doemt-for-drab-i-antikristne-pogromer-iorissa-.aspx
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DEN HINDUISTISKE FORFØLGELSE:
I Indien har der i de seneste 10 år været en omfattende forfølgelse af de
kristne. Især i delstaten Orissa har forfølgelsen været mærkbar. Problemet er stort og ikke blot et tilfældigt randproblem.
Hvorfor har vi dette problem i Indien, når hinduer i Vesten og alle
andre steder er fredelige. Det skyldes hinduismens kastesystem, og at
det indiske samfund reelt er baseret på kastesystemet. I kastesystemet er
der ingen social forståelse, for i hinduismen opfattes ens placering i livet
som et resultat af ens liv i tidligere liv. For at kastesystemet kan fungere
skal der være ca. 20% af befolkningen, der fungerer som samfundets
gulvklude, og som reelt er slaver. Denne funktion udfylder de kasteløse.
De kasteløse gør nu oprør mod deres placering i kastesystemet og dermed også i samfundet. En af kanalerne for de kasteløse til at komme
ud af dette system er eksempelvis kristendommen, men også andre religioner. Denne udvikling modsætter højkastehinduerne i Indien sig via
hindunationationalistiske organisationer og partier og deres magt. Da
kristne skoler og kirker ofte er de første udgange og indgange angribes
der ofte her.
Forfølgelsen kommer, fordi højkastehinduerne er bange for, at hinduismen som samfundsbærende institution i Indien er under sammenbrud.
(Hvilket formentligt heldigvis er rigtigt). De kasteløse vender sig til andre religioner:
Se videoen:
http://www.youtube.com/watch?v=t8zZbO8rxCw&feature=related
En buddhistisk parallel til dette findes i Burma. (red.)
Retten dømmer lovgiver i mordsag
New Delhi, 10. september 2010 (CDN)
- En hindunationalistisk lovgiver blev i
går arresteret, efter at retten har erklæret
ham skyldig i at spille en større rolle i
mordet på en kristen under et antikristent blodbad i Orissa statens Kandhamal distrikt i august 2008.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/25415/
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Kristen angrebet i den indiske delstat
Orissa
New Delhi, 9. september 2010 (CDN)
I Orissa staten, hvor forholdene stadig
er spændte efter den antikristne vold i
2008, slog hindunationalister en katolsk
far til syv børn til bevidstløshed den 20.
august. Den overfaldne 47-årige mand
Subhash Nayak fortalte selv om det.
http://www.compassdirect.org/english/
country/india/25389/
Forfølgelseshændelser i den seneste tid
Chhattisgarh, India, 31. august 2010 (CDN) - Politiet i Sivaho Dhamtari
arresterede den 29. august tre kristne, efter at hinduekstremister havde
indgivet en klage over dem for at lokke folk til at konvertere til kristendommen ved at tilbyde dem penge og et falsk håb.
(Se 19 forskellige beretninger under: Nylige tilfælde af forfølgelser. Der
er her tale om resumer i en månedsberetning):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/24929/
Et offer for volden i Orissa reddet fra ”hvid slavehandel”
New Delhi, 25. august 2010 (CDN) - Næsten to år efter, at den storstilede
antikristne vold brød ud i Indiens Kandhamal distrikt i Orissa staten
reddede et hold, der arbejder imod slavehandel - trafficking: prostitutionsslaveri - den 9. august en 16 årig kristen pige, der var en af mindst 60
mennesker, der var solgt til slavehandel.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/24732/
Månedsrapport om forfølgelser
Karnataka, India, 30. juni 2010 (CDN) - Den 23. juni slog hinduekstremister to præster og sårede dem alvorligt i Chandapura, Anekal. Indiens
evangeliske fællesskab rapporterede, at efter at præsterne havde holdt et
kristent møde i en lejlighed, angreb hinduerne dem ved en cafe.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/22119/
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Mistænkelige handlinger følger mord
på præst i den indiske delstat Assam
New Delhi, 14. juni 2010 (CDN)
En præst i Assam staten blev dræbt og
kremeret uden at blive identificeret i sidste måned, før familien havde hørt om
dødsfaldet, som de hørte om i en avis.
http://www.compassdirect.org/english/
country/india/21571/
Månedsrappert om forfølgelser
Karnataka, India, 1. juni 2010 (CDN)
Efter at have afbrudt en gudstjeneste den 27. maj anklagede hindunationalister på falsk grundlag en præst for at fortage tvungen konvertering i
Rajanpura landsbyen i Hassan distriktet… (Se 11 beretninger på):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/21035/
Hindu-nationalister i Indien planlægger
religiøs udrensning i Madhya Pradesh
New Delhi, 20. maj 2010 (CDN)
Hindu nationalistiske organisationer i
Madhya Pradesh staten har erklæret, at de
vil rydde Mandla distriktet for al kristen
indflydelse ved at begynde forberedelser til
en rekonverteringsevent næste år.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/20289/
Månedsrapport om forfølgelser
Uttarakhand, India, 30. april 2010 (CDN) - Politiet arresterede præsten
Jaswant Singh, efter at ekstremister fra Hindu Jagrang Manch bevægelsen indsendte en klage mod ham for tvungen konvertering. En kilde
fortalte, at ekstremister afbrød et bønnemøde, fornærmede den kristne
tro og anklagede præsten for at medvirke til tvungne konversioner.
(Se 13 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/18393/
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Teologistuderende dør efter angreb i Madhya Pradesh
New Delhi, 27. april 2010 (CDN)
Hinduekstremister angreb kristne møder i Indiens Madhya Pradesh distrikt
i denne måned og efterlod en besøgende teologisk student død og flere andre
kristne sårede. Liget af den 23 årige
Amit Gilbert blev halet op af en brønd
få meter fra mødestedet.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/17979/
Flere tegn på forulempning af vidner i Orissa
New Delhi, 2. april 2010 (CDN)
På grund af intimidering af vidner
i Kandhamal distriktet ændrede
en dommer i denne uge stedet for
en retssag mod flere mænd, der er
anklaget for massevoldtægt af en
nonne under de antikristne overgreb i Orissa i 2008.
http://www.compassdirect.org/
english/country/india/16953/
Månedsrapport om forfølgelser
Madhya Pradesh, India, 31. marts 2010 (CDN) - Hindunationalistiske
ekstremister ledsaget af politifolk afbrød den 28. marts en kristen gudstjeneste i Raksha Nagar, Ranjhi, Jabalpur. Indiens kristne råd berettede,
at ekstremister fra bevægelsen Bajrang Dal fulgt af politiet afbrød gudstjenesten og råbte hinduistiske slagord… (Se 18 beretninger)
http://www.compassdirect.org/english/country/india/16863/
Kristne angrebet 1000 gange på 500 dage i Karnataka
New Delhi, 22. marts 2010 (CDN) - Kristne i Karnataka staten er under
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en uventet bølge af forfølgelser. Ifølge en uafhængig undersøgelse ledet
af en tidligere dommer i Karnatakas
højesteret er der tale om 1000 angreb
på 500 dage.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/16634/

Angreb i Punjab ligner angrebene i Orissa
New Delhi, 3. marts 2010 (CDN)
Hindu nationalister forsøger at brænde kristne alene som protest mod offensive Kristus-bannere, der viser
Kristus ryge og drikke.
Bannerne var sponsoreret af
hinduer med det formål at provokere kristne og derefter at retfærdiggøre angreb på dem.
Angrebet i Punjab staten på
kristne lignede uhyggeligt de antikristne voldsudbrud i Orissa staten i 2007 og 2008.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/15915/
Månedsrapport om forfølgelse
Punjab, India, 1. marts 2010 (CDN) - Hinduekstremister fra Bajrang Dal
og Shiv Sena bevægelserne slog den 20. februar kristne og vandaliserede
to kirker… (Se 13 beretninger)
http://www.compassdirect.org/english/country/india/15839/
EU besøg i Orissa møder mange klager
New Delhi, 8. februar 2010 (CDN) - En delegation fra EU sluttede den 5.
februar en rejse til den voldsramte Orissa stat midt i en byge af protester
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fra hindunationalistgrupperne og
råb om uretfærdighed fra kristne.
”Delegationen var i stand til
at holde en åben og fordomsfri
diskussion med myndighederne i
Kandhamal,” sagde den italienske
ambassadør Gebriele Annis…
(Delegationen havde jo heller
ikke noget personligt i klemme!)
http://www.compassdirect.org/
english/country/india/15065/
Talrige og voldsomme angreb på kristne i Karnataka
New Delhi, 4. februar 2010 (CDN)
Karnataka staten havde sidste år det
højeste antal af antikristne angreb, og
det fortsætter på same måde i år.
Kristne i Karnataka angribes i en
jævn rytme med korte mellemrum,
mens gerningsmændene næsten ingen
straf får.
”Det er alvorligt for det kristne samfund i Indien,” sagde Dr. Banu Joseph,
formanden for den katolske bispekonference i Indien (CBCI) …
http://www.compassdirect.org/english/country/india/14971/
Månedsrapport om forfølgelser
Karnataka, India, 7. januar 2010 (CDN) - Politiet, ledet af hinduekstremister, anklagede uden grund en præst for at tvinge folk til at konvertere
til kristendommen og bebrejdede ham for at bede uden regeringstilladelse og stoppede søndagsgudstjenesten i Koppa den 27. december.
(Se 8 beretninger)
http://www.compassdirect.org/english/country/india/13860/
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Kristne blev angrebet tre gange i hver uge gennem hele 2009
New Delhi, 31. december 2010 (CDN) - Efter uforudsete store angreb på
kristne i de foregående to år, bragte 2009 ikke noget pusterum, da den
kristne tro måtte lægge ryg til mere end 3 angreb pr. uge ....
http://www.compassdirect.org/english/country/india/13417/
Månedsrapport om forfølgelser
Andhra Pradesh, India, 23. december 2009 (CDN) - Hinduekstremister
fra Rashtriya Swayamsevak Sangh sårede den 20. december en præst og
slog hans kone i Decarakonda, Nalgonda… (Se 13 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/13038/
Angreb i juletiden bekymrer kristne i Indien
New Delhi, 22. december 2009 (CDN) - Med mindst to voldsomme angreb og en angiveligt tvungen rekonvertering af 1700 kristne tilbage til
hinduismen i ugen før jul er frygten voksende i Indiens kristne minoritetssamfund ...
http://www.compassdirect.org/english/country/india/12976/ Se videoen:
http://www.youtube.com/watch?v=7AQr_DiODhE&feature=related
Embedsmand fra Hindu-nationalist-partiet Janata anklaget for
vold mod nonne
New Delhi, 11. december 2009 (CDN) - Politiet i Orissa staten fra hindunationalist Bharatiya Janata Party (BJP) for angiveligt at have ledet et
angreb, der endte med en voldtægt af en katolsk nonne under forrige års
antikristne voldsoptøjer i Kandhamal distriktet …
http://www.compassdirect.org/english/country/india/12482/
Se også Janata Party: http://en.wikipedia.org/wiki/Janata_Party
Særligt undersøgelseshold efterspørges angående
volds-sagerne i Orissa
New Delhi, 7. december 2009 (CDN) - Kristne ledere i Indien har anmodet om, at der indsættes et særligt efterforskningshold for at imødegå
politiets sjuskede og korrupte undersøgelser af antikristen vold I Orissa
staten i august-september 2008. Sagerne kører langsomt. Kun få døm86

mes i de mange sager. .... http://www.compassdirect.org/english/country/
india/12363/
Månedsrapport om forfølgelser
Karnataka, India, 30. november 2009 (CDN) - Indiens kristne råd
(GCIC) beretter, at 35 til 40 hinduer stormede en lejlighed beboet af tre
medarbejdere for OM (Operation Mobilisation) Hinduerne konfiskerede
alle Bibler, CD’er og traktater og brændte dem og tog de kristne med
på politistationen. Efter undersøgelse tilbød politiet de tre beskyttelse,
men næste dag blev lejligheden igen stormet af yderliggående hinduer ...
http://www.compassdirect.org/english/country/india/12089/
Månedsrapport om forfølgelser
Chhattisgarh, India, 17. november 2009 (CDN) - Politiet tilbageholdt den
8. november kristne i Yadunandan Nagar på grundlag af falske anklager.
Indiens kristne råd beretter, at 150 lokale folk stormede et hus, hvor der
blev holdt møde .... (Se 6 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/11754/
Få domfældelser efter voldsangreb
New Delhi, 11. november 2009 (CDN)
Efter seks frifindelser i sidste uge i
retssager mod de anklagede for den
antikristne vold i 2008 i Orissa og efter løsladelse mod kaution af den hovedmistænkte, er de kristne ved at miste modet i kampen for retfærdighed.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/11677/
Ny dimension i den antikristne vold
Pune, India, 5. november 2009 (CDN) - Efter de
nylige arrestationer af talrige hinduterrorister for
at bringe bomber til eksplosion anser myndighederne i stigende grad hinduernes højreekstremister
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for at være en trussel ikke bare mod muslimske og kristne minoriteter,
men også for at være en trussel mod den nationale sikkerhed
http://www.compassdirect.org/english/country/india/11523/
Månedsrapport om forfølgelser
Uttarakhand, India, 3. november 2009 (CDN) - Indiens Evangeliske
Fællesskab beretter, at ekstremister stormede ind i en kirke med igangværende gudstjeneste, rev Bibler i stykker og tog al kristen litteratur.
De truede med at gentage angrebet, hvis menigheden fortsatte med at
mødes til gudstjeneste, og de tilføjede, at de ville påtvinge menigheden
hinduritualer.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/11208/
Flere farlige hindu-ekstremist grupper dukker op i Indien
Pune, India, 29. oktober 2009 (CDN) - Efter mere end et årti med alvorlig forfølgelse er Indiens kristne minoritet i stigende grad bekymret over,
at der stadig dukker nye og farligere hinduekstremistgrupper.
(Læs om de forskellige grupper):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/11124/
Massiv rekonverteringsarrangement med brod mod kristne
Mumbai, India, 27 oktober 2009 (CDN) - Hundredvis af kristne fra
stammerne i landsbyerne i Maharashtra staten berettes at være blevet
rekonverteret til hinduismen i går i Mumbai forstaden Thane ved en ceremoni, der blev ledet af hindunationalistiske “præster”....
http://www.compassdirect.org/english/country/india/11036/
Fjendtligheder blusser op i det BJP-styrede Madhya Pradesh
New Delhi, 14. oktober 2009 (CDN) - Siden hindunationalistpartiet Bharatiya Janata Party kom til magten i Madhya Pradesh i december 2003,
er kristne i staten blevet udsat for flere angreb og samordnede indsatser
for at stille dem i et dårligt lys, fortæller kirkeledere.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/10556/

88

Kristne er bekymrede over frifindelserne i Orissa
New Delhi, 30. september 2009 (CDN) - Kristne er bekymret over frifindelser i Orissa. Kun 24 mennesker er blevet dømt her et år efter, at
de antikristne overfald fandt sted i Orissa staten, mens antallet af frifindelser er steget til 95, hvilket efterlader de overlevende kristne med en
følelse af hjælpeløshed og frustration.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/9979/
Månedsrapport om forfølgelser
Uttar Pradesh, India, 29. september 2009 (CDN) - Hinduekstremister
nødvendiggjorde, at en præst den 19. september i Lucknow måtte gå
under jorden. … (Læs 10 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/9959/
Kristen ministers død kaldes guddommelig straf
New Delhi, 14. september 2009 (CDN)
Hindunationalister kalder Andhra Pradeshs 1. ministers død ved et helikopterstyrt for en guddommelig straf for
hans såkaldte konversionsdagsorden.
(Ministeren, Yeduguri Reddy; fra Kongrespartiet var en kristen.
Hinduerne er bekymrede over, at de kasteløse forlader hinduismen)....
http://www.compassdirect.org/english/
country/india/9305/
Retfærdighedens hjul begynder at dreje i voldssagerne fra Orissa
New Delhi, 10. september 2009 (CDN) - En hurtigt arbejdende domstol i
Orissa staten dømte 7. september seks mennesker til fire års streng fængsel og en bøde på 41 dollar hver for deres rolle i de antikristne optøjer
sidste år .... http://www.compassdirect.org/english/country/india/9206/
Månedsrapport om forfølgelser
West Bengal, India, 31. august 2009 (CDN) - Yderligtgående hinduer har
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igen angrebet det kristne samfund i Bishnupur og truet med at slå dem
ihjel, hvis de fortsætter med at praktisere deres tro. Ca. 15 hinduer bevæbnet med knive og tunge stænger af bambus og jern råbte antikristne
slagord, da de gik til angreb .... (Se 15 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/8060/
Embedsmænd er i defensiven
efter at Indien er sat på ”iagttagelseslisten”
New Delhi, 18. august 2009 (CDN) - Forud for et års mindedagen for de
massive antikristne voldudbrud i Orissa staten har USA’s Undersøgelseskommission for International Religiøs Frihed (USCIRF) sat Indien på
iagttagelseslisten over lande, der forbryder sig imod religiøs frihed.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/4736/
Se også disse videoer om forfølgelserne i Orissa:
Videoerne viser forfølgelser af en ganske voldsom karakter. Det er nødvendigt at se nogle af disse videoer for virkelig at danne sig et indtryk af
forfølgelsernes voldsomme karakter. (red.):
http://www.metacafe.com/watch/1856059/persecution_of_christians_
in_orissa_india/
http://www.metacafe.com/watch/1856059/persecution_of_christians_
in_orissa_india/
http://www.youtube.com/watch?v=PJwesiA8AaE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=doX8AatkK8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-2NNEH7-7DU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b4UjmmFToJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TMMpe08GrQ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sLOQFHVwr8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3wzDEle9BFc&feature=related
Hindu-ekstremister angriber præster og mishandler kvinder
Mumbai, India, 14. august 2009 (CDN) - Præsten Moses
Bentic, der arbejder ved den lokale kirke, beretter, at mere
end 80 kristne - heriblandt 9 præster - overværede menighedens uddannelsesseminar fra 10. til 14. august, men at
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30 hindunationalister den 11. august fra Sri Ram Sena (Guddommen
Rams Hær) stormede ind i området og begyndte at slå præsterne…
http://www.compassdirect.org/english/country/india/4651/
Månedsrapport om forfølgelser
Madhya Pradesh, India, 31. juli 2009 (CDN) - Som om konvertering
skulle være illegalt besatte næsten 50 folk fra Vishwa Hindu Parishad
(VHP eller Det Hinduistiske Verdensråd) og Bajrang Dal aktivister den
26. juli Assam området, der tilhører pinsekirken i Bhopal og anklagede
de kristne for at konvertere, omvende folk. (Se 17 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/4433/
Vidner får dødstrusler ved retssagerne i Orissa
New Delhi, 14. juli 2009 (CDN) - Næsten 11 måneder efter udbruddet
af terror i Orissa forsætter den omfattende antikristne terror i området,
mens voldsmændene udsteder dødstrusler mod vidnerne til det skete.
Af de mere end 750 anmeldte sager har kun én ført til domfældelse.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/4015/
Indiens kristne ånder lettet op efter parlamentsvalget
New Delhi, 21. maj 2009 (CDN) - Kristne i Indien trækker vejret lettere
efter Hindunationalistpartiets tilbagegang ved valgene i Orissa staten.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/3865/
Månedsrapport om forfølgelser
Chhattisgarh, India, 29. april 2009 (CDN) - Den 20. april angreb en
gruppe sikher i Dalli Rajhara kristne præster, der var konverteret fra
Sikh-religionen. Præsterne var talere fra New Delhi ved en event, der var
organiseret af det lokale kristne samfund med 200 deltagere ....
(Se 12 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/3213/
Indisk præst skudt ved et bombeattentat ved kirke
New Delhi, 10. marts 2009 (CDN) - I forsøget på at stoppe konverteringerne til kristendommen i Bihar staten bragte en 25 årig mand den 8.
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marts en bombe til at eksplodere i en kirke og skød præsten....
http://www.compassdirect.org/english/country/india/2394/
Anti-konverterings-lov overvejes i Karnataka
New Delhi, 2. marts 2009 (CDN) - Hindunationalistregeringen i den
sydlige stat Karnataka, som havde det næsthøjeste antal angreb på kristne sidste år, planlægger at indføre en anti-konverterings-lov. Det er netop
en sådan lov, der har skabt påskuddene for angrebene på kristne i de
andre delstater…
http://www.compassdirect.org/english/country/india/2296/
Yderligtgående hinduer tvinger stadig kristne til at konvertere til
hinduismen i Orissa
New Delhi, 18. februar 2009 (CDN) - I kølvandet på de voldsomme
begivenheder sidste år i Orissa staten tvang hinduekstremister i Kandhamak distriktet med dødstrusler ca. 40 kristne familier til at konvertere
til hinduismen, sagde kristne fra området.
http://www.compassdirect.org/english/country/india/2125/
Månedsrapport om forfølgelser
Maharashtra, India, 31. januar 2009 (CDN) - Hinduer afbrød den 26.
januar en dåb og pryglede de troende i Gangpur Dam, Nashik distrikt,
ifølge avisen Times of India .... (Se 13 beretninger):
http://www.compassdirect.org/english/country/india/1926/
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INDONESIEN
Laskar Jihad - jihads hær - i Indonesien er en islamistisk antikristen
milits, der i år 2000 dannedes af Jafar Umar, der i 80’erne kæmpede
sammen med mujahedinerne i Afghanistan.
Laskar Jihad dukkede først op på Ambon i Molukkerne. Det anslås,
at hæren mellem maj 2000 og december 2001 dræbte 10.000 mennesker
og drev hundreder af tusinder på flugt, mens den brændte huse kirker og
byer ned på Ambon og andre øer i Molukkerne. Angrebene blev også
senere rettet mod kristne samfund på Sulawesi. Hæren bredte sig også til
Ache på Sumatra og til Papua New Guinea, hvor den har afbrændt flere
landsbyer, og hvor dens 2500 mand store hær får træning af det indonesiske militær. http://en.wikipedia.org/wiki/Laskar_Jihad
Bombningerne på Bali fandt sted den 12. oktober 2002 i et turistdistrikt i Kuta på Bali. Angrebet dræbte 202 mennesker og sårede yderligere 240 mennesker. En bilbombe og en selvmordsbombe eksploderede
ved en natklub for turister. En tredje bombe eksploderede ved USA’s
konsulat. Jemaah Islamiah, - http://en.wikipedia.org/wiki/Jemaah_Islamiyah - en terrororganisation, der betyder islamisk menighed, stod bag
angrebet. Bevægelsens åndelige leder, Abu Bakar Bashir havde givet den
sin tilladelse til angrebet, til jihaden. Han fik 18 måneders fængsel.
http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Bali_bombings
Indonesien er nr. 48 på forfølgerlisten, men nr. 15 på konverteringslisten. Myndighederne og befolkningen i Indonesien er moderat forfølgende. Men imamerne og de islamiske teologiske grupper omkring moskeerne og koranskolerne er rabiate og tilskynder til forfølgelse. Herfra
udgår der terrorgrupper, der er meget aggressive. Disse grupper har mulighed for at svømme i det moderate muslimske folkehav. Der myrdes
tusindvis af kristne i Indonesien hvert år, og der angribes mange kirker
hvert år. Når de muslimske inderkredse reagerer så voldsomt, har det
formentligt forbindelse med, at den kristne tro er livskraftig og har stor
fremgang i Indonesien.
Da flere hundrede vestlige turister blev myrdet eller såret på Bali, så
interesserede det Vestens medier voldsomt, men når der hvert år dræbes tusinder af indonesiske kristne i Indonesien, så har det kun meget
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begrænset interesse. Asiatiske kristnes liv tæller ikke meget for Vestens
medier, heller ikke for Asiens muslimer. Igen: der dræbes verden over en
kristen hvert tredje minut - fordi pågældende er kristen. Men de kristne
bliver flere hvert år i Indonesien. (red.)
På Sumatras nordspids har provinsen ACHE indført shariaen. Her er
det efter loven strafbart overhovedet at være kristen. Gymnasiefolk fra
Vesten synes ikke, det er så slemt. Snarere synes de, at Ache er et interessant studieprojekt. http://virtuelgalathea3.dk/artikel/sharia-lovgivning
Kirkebygning genåbner i én dag i Bogor
Gudstjenesten foregår nu udendørs.
Jakarta, Indonesien, 8. sept. 2010 (CDN)
Bystyret i Bogor på West Java genforseglede, genlukkede kirken den 28. august,
dagen efter, at sikkerhedspolitiet havde
ophævet lukningen…
http://www.compassdirect.org/english/
country/indonesia/25340/
Ukontrolleret ekstremisme bag angreb på kirker
Jakarta, Indonesien, 17. aug. 2010 (CDN)
Landet med verdens største muslimske
befolkning fejrede dets 65 års selvstændighedsdag under en vidtforgrenet følelse af mistro til regeringens evner til at
stoppe islamistiske angreb på kirker…
http://www.compassdirect.org/english/
country/indonesia/24391/
Folkemængde truer lokalstyret til at lukke kirkebygning
Jakarta, Indonesien, 13. august 2010 (CDN) - Politiet, lokale regeringsembedsmænd og en lokal muslimsk folkemængde lukkede en kirke på
det nordlige Sumatra den 30. juli, mens kirkeledere blev tvunget til at
love aldrig mere at holde gudstjenester på stedet mere…
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/24094/
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Hundredvis af muslimer sårer kirkemedlemmer
i Bekasi i Indonesien
Dublin, 9. august 2010 (CDN) - Ledere af en kirke på Vest Java krævede
retfærdighed fra politiets side efter et femte angreb fra muslimske demonstranter, hvilket i går efterlod mindst et dusin af sårede mennesker.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/23795/
Muslimske protesterende omringer gudstjenestedeltagere i Bekasi
Dublin, 4. august 2010 (CDN)
Omkring 300 muslimske demonstranter og 300 politifolk omringede medlemmer af den protestantiske Batak
kirke den 1. august, mens de kristne
holdt gudstjeneste på en åben mark i
Ciketing, sagde lokale kilder. Spændingerne stiger, da menigheden fastholder retten til at holde gudstjeneste
Her hænger politiet den 20. juli et skilt
op, der erklærer kirken for lukket.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/23703/
Politiet ødelægger kirkebygning
Jakarta, Indonesien, 22. juli 2010 (CDN) - Politiet og civile medhjælpere
i Bogor på Vest Java jævnede den 19. juli et hus med jorden, som kirken
på stedet jævnligt brugte til dens møder, der opstod sammenstød med
kirkens medlemmer, da politiet rev huset ned…
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/23703/
Lukket kirke i Bogor appellerer til FN
Jakarta, Indonesien, 6. juli 2010 (CDN)
Kirken i Bogor på Vest Java har sendt en klage over religiøs diskrimination til FN. Siden
den 11. april har kirken holdt gudstjenester i
vejkanten ved kirken .... http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/22451/
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Indonesiske muslimer kræver stop for menneskers overgang til kristendommen
Dublin, 2. juli 2010 (CDN) - Muslimske organisationer i Bakasi på Vestjava erklærede den
27. juni, at de ville danne paramilitære enheder og et missionscenter i lokale moskeer for
at stoppe igangværende forsøg på at omvende
folk til kristendommen.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/22192/
Kirkelukning i Indonesien erklæret forfatningsstridig
Jakarta, Indonesien, 18. juni 2010 (CDN)
På et retsmøde i retssagen mod det lokale styre, hævdede en repræsentant for
kirken i Bekasi på Vest Java, at politiets
lukning af kirken var forfatningsstridig…
http://www.compassdirect.org/english/
country/indonesia/21922/
Muslimer brænder et kristent center under opbygning ned
Jakarta, Indonesien, 4. maj 2010 (CDN) - Hundredvis af mennesker, der
kaldte sig det muslimske samfund i Puncak Route, nedbrændte i sidste
uge bygninger, der var under opførelse af en kristen organisation på Vest
Java. De brændte nogle gæstehuse, da de troede, at der blev bygget en
kirke og en skole…
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/18667/
Myndighederne beordrer aktiviteterne ved kirke stoppet
Jakarta, Indonesien, 20. april 2010 (CDN) - En lokal regeringsembedsmand i Bekasi på Vest Java forbød i sidste uge enhver gudstjeneste i den
protestantiske kirke i landsbyen Jejalan. Myndighederne beordrede den
12. april alle aktiviteter ved kirken stoppet. Siden kirken blev lukket den
12. januar har menigheden afholdt gudstjenesterne i vejkanten…
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/17518/
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Bygning af to kirker stoppet
Jakarta, Indonesien, 25. marts 2010 (CDN) - En muslimsk folkemængde
stoppede bygningen af den katolske Santa Maria Immaculata kirke i
Citra Garden i det vestlige Jakarta tidligere i denne måned, netop som
regeringsembedsmænd i Yasmin Park, Bogor på Vest Java stoppede arbejdet med at opføre en kirke der .... http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/16748/
Kristne afviser at acceptere embedsmænds lukning af kirke
Bekasi, Indonesien, 11. marts 2010 (CDN)
Lokale embedsmænds bestræbelser på i denne by på Vest Java at lukke en kirke blev i
denne måned mødt med stærk modstand fra
menighedens kvinder og advokat…
Embedsmænd fra Bekasi opsætter plakaten,
der beordrer HKBP kirken lukket, men minutter senere rev kirkemedlemmerne den ned igen…
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/16091/
Domstol annullerer afvisningen af en kirkes byggetilladelse
Jakarta, Indonesien, 8. marts 2010 (CDN) - En domstol på Vest Java har
annulleret ophævelsen af den katolske Santa Maria kirkes byggetilladelse. Det lokale styre havde tilbagekaldt byggetilladelsen, da islamister
truede dem dertil…
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/15971/
Muslimsk gruppe kræver lukning af en stor anerkendt kirke
Jakarta, Indonesien, 25. februar 2010 (CDN) - Hundredvis af muslimer
arrangerede i denne måned et protestmøde uden for en kirkes område på
Vest Java for at kræve den lukket. 16 islamiske grupper var samlet…
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/15637/
To kirker tvunget til at lukke
Jakarta, Indonesien, 4. februar 2010 (CDN) - Lokalregeringer har beordret to kirker på Java lukket. Under pres fra islamistiske grupper beor97

drede myndighederne baptistkirken i Sepatyan, i Tangeran distriktet i
Bantan provinsen lukket.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/14942/
To delvist opførte kirker nedbrændt
Jakarta, Indonesia, 29. januar 2010 (CDN) - Den 22. januar nedbrændte formodede islamiske ekstremister to kirker i det nordlige Sumatra
(Ache). Angriberne kom for at ødelægge de protestantiske kirker, der var
under opførelse.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/14613/
Folkemængde protesterer mod afholdelse af jule-gudstjeneste
Jakarta, Indonesien, 4. januar 2010 (CDN) - Mere end 1000 muslimer
chikanerede juleaftensgudstjenesten i den protestantiske kirke i Bekasi,
men menigheden førte gudstjenesten til ende.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/13442/
Stor muslimsk folkemængde beskadiger kirkebygning
Jakarta, Indonesien 23. december 2009 (CDN) - Hundredvis af muslimer fejrede det islamiske nytår den 17. december med at angribe den
katolske kirke, der er under opførelse i Bekasi på Vest Java. Der blev
lavet omfattende skader på bygningen.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/13008/
Teologistuderende modstår trusler
Jakarta, Indonesien, 1. dec. 2009 (CDN)
Omkring 1000 teologistuderende modstår forsøgene på at tvinge dem ud af
den tidligere kommunale bygning i den
vestlige del af Jakarta, hvor de har taget ophold, efter at muslimske demonstranter sidste år fordrev dem fra deres
område.
http://www.compassdirect.org/english/
country/indonesia/12147/
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Islamister truer lokalstyret til at tilbagekalde byggetilladelse
Jakarta, Indonesien, 26. oktober 2009 (CDN) - Styret i Purwakarta har
tilbagekaldt byggetilladelsen til opførelsen af en katolsk kirke, efter at
islamister havde tvunget de omkringboende til at protestere mod byggeriet.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/11005/
Teologistuderende bliver sat ud af deres bygninger
Jakarta, Indonesien, 20. okt. 2009 (CDN).
De teologistuderende fra Arastamar
Evangelical Theological Seminary (SETIA) står over for at blive sat ud fra deres område, hvortil muslimerne fordrev
dem sidste år. Uddannelsen vil blive forsinket i mere end et år for studenterne,
der studerer i 11 store telte. Hundredvis
af muslimske demonstranter råbte ”Allahud-Akbar” (Allah er stor). De
tvang ved truende at svinge med macheter (store knive) studenterne til at
forlade deres oprindelige område i juli 2008.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/10815/
To indonesiske kirker modtager bombetrusler
Jakarta, Indonesien, 13. oktober 2009 (CDN) - To kirker i Jakarta har
modtaget bombetrusler. Præsten ved den protestantiske kirke på Bogor
Street i det østlige Jakarta blev i telefonen truet før gudstjenesten. Kirken
ligger i nærheden af hovedkvarteret for en elite politiskole.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/10530/
Islamiske grupper lukker kirkes gudstjenester
Jakarta, Indonesien, 5. oktober 2009 (CDN)
Adskillige islamiske organisationer har presset embedsmændene til at lukke Jakarta Baptist Kirken.
Bag aktionen stod: Den Islamiske Forsvars Front
(FPI), Betawi Forum Gruppen, og det politiske parti
Hizb-ut Tahrir. De argumenterede med, at kirken
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ikke kunne være i præstens Bedali Hulus bolig. (Læg mærke til Hizb-ut
Tahrir. Dem kender vi da vist nok også fra Danmark)
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/10195/
Kirke vinder retsafgørelse om ret til gudstjenester i dens bygning
Jakarta, Indonesien, 29. september 2009 (CDN) - Kristne har vundet en
retssag, så de kan genoptage opbygningen af deres kirke i byen Depok
på Vest Java. Borgmesteren havde i marts ophævet byggetilladelsen efter
muslimsk pres.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/9921/
Kristne appellerer om afvisning af love, der er inspireret af Sharia
Jakarta, 19. august 2009 (CDN) - Det indonesiske kirkeråd (PGI) har
opfordret til forkastelse af to love, der er inspireret af den islamske sharia-lovgivning. Den ene lov drejer sig om halal produktionsgaranti for
fødevarer. Den anden lov drejer sig om pligt til at betale den muslimske
Zakat-skat, der betales i forbindelse med den muslimske faste, Ramadanen. Disse love vil muslimerne tvinge ned over hovedet på både hinduerne og de kristne.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/4832/
Muslimske grupper truer nyvalgt kristent parlamentsmedlem
Jakarta, Indonesien, 18. maj 2009 (CDN) - En islamisk gruppe på Sumatra har udstedt dødstrusler mod Dominikus Supriyanto. Han var den
eneste kristne, der vandt et sæde i den lovgivende forsamling ved de
seneste valg. De advarede ham om, at han skulle omvende sig til islam,
hvis han ville beholde sit mandat.
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/3826/
Sharia baserede love kryber ind i halvdelen af landets provinser
Dublin, 2. februar 2009 (CDN) - Mens kandidaterne er i gang med valgforberedelserne til Indonesiens præsidentvalg i juli måned, så har menneskerettighedsgrupper udtalt stærk modstand mod til det stigende antal
af sharia inspirerede lovforslag, der bliver fremsat af lokalregeringer.
Lovene diskriminerer mod religiøse mindretal.... (Man må nok sige, at
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her mangler der religiøs dialog. Men for muslimerne er religiøs dialog
ikke noget, der skal anvendes i deres magtområde. For muslimerne er
religiøs dialog noget, der skal bruges uden for deres magtområde – Parenteserne ved rapporterne er redaktørkommentarer)
http://www.compassdirect.org/english/country/indonesia/1949/
Videoer om forfølgelsen af kristne i Indonesien:
http://www.youtube.com/watch?v=nk-DxA5ihKY
http://www.youtube.com/watch?v=FUMQ9Xn9bxQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VHVhvWmmlVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2eKOB1ZPGnk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QwMsOwsFVsg&feature=related
og: fra CBN News (www.cwnews.org):
http://www.youtube.com/watch?v=mjIBdwnV-k0

IRAN
Iran er ikke et arabisk land. Landets kultur har stadig gamle og dybe
persiske rødder tilbage fra før den muslimske erobring i 642, tilbage til
Zarathustra-kulturen. Kulturen er en anden og mere åben og sund end
den arabiske. Der er stadig en bevidsthed om de arabiske landes overgreb på landet. Det iranske folk er ikke fjendtligt over for Vesten. Folk
og regime er i Iran to forskellige ting. Folket og islam er i Iran heller
ikke ubetinget det samme. Folkehavet er ikke så beskadiget af islam,
som tilfældet er i de fleste arabiske lande.
Men den 11. februar 1979 gjorde imamerne Iran til en islamisk totalitær stat med stor hjælp af vestlige naivister i USA’s og Frankrigs
regeringer. Khomeiny skabte et nyt hitler-styre, et antikrist-styre, som
inden længe måske kan påføre verden atom-krig. Men styret har ikke
udelt befolkningen med sig. Der findes en stor, veluddannet opposition
til styret, den bliver bare ikke støttet fra Vesten. Den må klare sig selv.
Regimet er værre end i de fleste muslimske lande, men i befolkningen
er det anderledes.
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Se videoer om forfølgelsen af kristne i Iran:
http://www.youtube.com/watch?v=NV1QFtwXnHY
http://www.youtube.com/watch?v=4Fh1yLR_0OQ&feature=related
Se videoer om den iranske modstandsbevægelse:
http://www.youtube.com/watch?v=3z6YadGxN4w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UwZRfMEG224&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fP6S5h2MpvM&feature=related
(red.)
To kristne kvinder frikendes
Istanbul, 27. maj 2010 (CDN)
Næsten fire måneder efter deres løsladelse
fra fængslet, har en iransk domstol frafaldet anklagerne mod Maryam Rostampour
og Marzieh Esmaeilabad.
Anklagerne byggede på, at de var kristne
og deltog i kristne aktiviteter.
http://www.compassdirect.org/english/country/iran/20888/
Iransk præst tortureret for at konvertere muslimer
Istanbul, 8. marts 2010 (CDN) - Den iranske regering
anklagede en assyrisk præst for at konvertere, omvende
muslimer. Det hemmelige politi arresterede den 2. februar
præsten Wilson Issavi. Efterfølgende er han blevet tortureret i et fængsel og truet med henrettelse, sagde kilder med forbindelse til
sagen… http://www.compassdirect.org/english/country/iran/16025/
Myndighederne tilbageholder kristne
uden retsgrundlag
Istanbul, 28. januar 2010 (CDN)
Mindst 14 kristne er blevet tilbageholdt i
ugevis i fængslerne uden advokatbistand.
Flere kristne blev tilbageholdt i Evin fængslets detention, efter at de var mødtes til fejring af julen den 24. december. Politiet kon102

fiskerede derefter i deres hjem deres bøger og computere.
http://www.compassdirect.org/english/country/iran/14572/
Iran arresterer og truer kristne i julen
Istanbul, 6. januar 2010 (CDN) - En bølge af arrestationer ramte kristne
huskirker i juleperioden. Blandt de arresterede var fire, der var konverteret fra islam. Samtidig med arrestationen blev deres bøger og computer
beslaglagt, og de blev truet på flere ubehagelige måder.
http://www.compassdirect.org/english/country/iran/13807/
Myndighederne strammer grebet om kristne under uroligheder
Los Angeles, 11. august 2009 (CDN) - Mens det iranske styre slår voldsomt ned på demonstranter mod styret, er mere end 30 kristne blevet
arresteret i de sidste to uger i Teheran og i den nordlige by Rasht.
http://www.compassdirect.org/english/country/iran/6251/
Iran opgiver dødsstraf for frafaldne (apostater)
Los Angeles, 29. juni 2009 (CDN) - Det iranske parlament afviser et
forslag om at indføre dødsstraf for at forlade islam efter megen international kritik… http://www.compassdirect.org/english/country/iran/4787/
Tre personer konverterede beordres til at stoppe kristne aktiviteter
Los Angeles, 30. marts 2009 (CDN) - En islamisk revolutionær domstol
i Shiraz beordrede den 10. marts tre iranske kristne til at stoppe deres
kristne aktiviteter og til at holde op med at fortælle om deres tro.
Domstolen erklærede dem skyldig i at samarbejde med anti regeringsbevægelser… http://www.compassdirect.org/english/country/iran/2874/
Tre kristne arresterede i deres hjem i Teheran
Los Angeles, 23. januar 2009 (CDN) - Tre kristne fra to forskellige familier blev arresteret i deres hjem den 21. januar. De bliver tilbageholdt
uden anklager. http://www.compassdirect.org/english/country/iran/1816/
Videoer om forfølgelserne af kristne i Iran:
http://www.youtube.com/watch?v=4Fh1yLR_0OQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z2uA5QTKc7g&NR=1
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IRAK
Angreb på kirker i Irak
Assyrian News agency
De første bombninger af kirker den 26. juni 2004 vakte ringe opmærksomhed. To uidentificerede mænd i en bil kastede en håndgranat mod
Helligåndskirken i Mosul.
5 uger senere ramte organiserede bombninger fem kirker, fire i Bagdad
og en i Mosul. 65 kirker er blevet bombet siden da, som nedenstående
liste viser.
Links til emnet
15 Assyrian International News Agency:
http://www.aina.org/news/2006120595730.htm
16 AsiaNews:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,67216.0.html
17 http://www.aina.org/news/20061120105018.htm
18 http://www.aina.org/news/20061013195154.htm
19 http://www.aina.org/news/20060818111054.htm
Kirkebombninger 2004 2005 2006
2007
Baghdad
11		
12
6
Mosul
3		
3		
Kirkuk
1		
2		
Ramadi		
1
I alt
15
1
17
6

2008
4
7
2

2009
7
6

13

13

Link om folkemordet på Assyrerne i Irak: Assyrian International
News Agency: http://www.aina.org/reports/ig.pdf
Incipient Genocide: The Ethnic Cleansing of the Assyrians of Iraq.
Drab på gudstjenestedeltagere
Mandag den 31. okt. 2010: Under gudstjenesten i en katolsk kirke i Bagdad
kom der to selvmordsbombere fra Al Qaida, der tog forsamlingen som
gidsler. Da politiet stormede kirken, blev o. 50 deltagere dræbt.
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CBN News:
http://www.cbn.com/cbnnews/
world/2010/November/DeathToll-from-Iraqi-Church-Siege-Rises-to-39-/
Assyrian Internat. Agency News:
http://www.aina.org/
news/20101101215020.htm
Muslimsk behandlet kirke i Irak

Der er ingen kommentarer eller undskyldninger fra den muslimske
verden. Der er heller ingen forargede meldinger fra Vestens kulturradikale. Beretningen kom undtagelsesvis i de internationale medier, og det
er først på det tidspunkt, at Amnesty International sparsomt nævner det.
Derimod interesserer AI sig meget for irakiske terroristers rettigheder.
Hvis man nu forestiller sig, at danskere besatte en moske her i landet
og tog de deltagende ved fredagsbønnen som gidsler, og at der så ved
politiets indtrængning blev dræbt ca. 50 mennesker i moskeen, så er det
nemt at forestille sig, hvilket ramaskrig det ville give i den islamiske
verden og blandt Vestens kulturradikale. (red.)
Video fra begravelsen: http://www.aina.org/news/20101104004744.htm
Den amerikansk-assyriske koalition presser præsident Obama
for at sikre, at Iraks udsatte assyriske befolkningsgruppe ikke
forsat skal udsættes for terroristangreb, der har til formål
at ødelægge det assyriske samfund ved etnisk udrensning.
Se den stærke video: http://www.aina.org/news/20101103145211.htm
Sorg ved begravelsen: http://www.aina.org/news/20101102213701.htm
Kirkuk en tikkende bombe: http://www.aina.org/news/2010110321928.htm
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Islamiske dødszoner: Klik på underlinkene i beretningen:
http://www.aina.org/news/20101104110250.htm
7. november 2010 demonstreredes
der verden over mod drabene i
Bagdad.
http://www.youtube.com/
watch?v=_bwGu2l9fZk
http://www.atour.com/news/
national/20101109a.html
Foran FN bygningen
Al Qaida:
De kristne er legitimt bytte.
Se video:
http://members.opendoorsusa.org/
site/PageNavigator/2010_november_secret_believers_appeal
Den angrebne kirke:
http://www.youtube.com/
watch?v=PPkPgpwJjKs
Baghdad 24. december 2010
Deres katedral står tavs og dets
nærområde tømmes hurtigt for
folk, så der i fremtiden bliver færre til at fejre helligdagene.
Julen er aflyst i år, det er for
livsfarligt at mødes i flok offentligt for kristne i Bagdad.
http://www.aina.org/
news/20101223203603.htm
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Kirke-bombninger i Irak Siden 2004
2. November 2010. Assyrian International News Agency:
66 kirker er blevet angrebet og bombet siden juni 2004.
41 i Bagdad, 19 i Mosul, 5 i Kirkuk og 1 i Ramadi.
Link til billeder af bombede kirker:
http://www.aina.org/releases/20040807203257.htm
Al-Qaida: Vi angriber fortsat:
http://www.aina.org/news/20101104205720.htm
Mange kristne irakere overvejer at rejse:
http://www.aina.org/news/20101104210327.htm
Iraks kristne behøver hjælp:
http://www.aina.org/news/20101105022936.htm
Kristne misforstår islam:
http://www.aina.org/news/20101103103356.htm
Islams fronttropper i Bagdad
http://en.trend.az/news_photos/Al_Qaeda.jpg
Se linket: http://www.aina.org/reports/ig.pdf
Brug Ctrl+A og Ctrl+C på linket og Ctrl+V på
internetadresselinjen. Så kommer der en meget omfattende rapport med både tekst og billeder om folkemordet på de kristne assyrere i Irak.
Også de andre kristne grupper i Irak er under forfølgelse, ja, nærmest
under belejring. Barnabas Fund vurderer, at antallet af kristne i Irak
fra 2003 til 2010 er faldet fra 1,5 millioner til 400.000 mennesker. Kun
den internationale medieomtale og mange frivillige organisationer kan
hjælpe de kristne i Irak.
Der kommer ingen hjælp fra USA’s regering. USA’s tropper satte kikkerten for det blinde øje. Vestens indsats i Irak overså med vilje islams
behandling af de irakiske kristne. Den irakiske regering vender ryggen
til. EU skal bare tjene penge i landet. Islams fronttropper gør det beskidte arbejde. Imamerne er uofficielt godt tilfredse.
FN er falsk politisk korrekt. FN taler bare om etniske stridigheder.
Der er brug for, at hver enkelt læser henvender sig til sin regering og
kræver en anderledes handling. (red.)
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Flere drab i Irak:
http://www.asianews.it/news-en/More-attacks-on-Christians-in-Baghdad-a-week-after-massacre-19928.html
Nedenstående er hovedet til hjemmesiden for Assyrian International
News Agency www.aina.org
Assyrerne er Iraks største, kristne gruppe, der har levet i landet i snart
2000 år. Assyrerne laver et stort oplysningsarbejde om forholdene i Irak,
og de arbejder internationalt for assyrernes rettigheder.

ASSYRISK paraplyorganisation udsteder følgende erklæring
(Aina den 18. december 2010): Den 27. Verdenskongres for den Universelle Assyriske Alliance (AUA) fandt sted i Irak den 2. december 2010
med deltagelse af assyriske repræsentanter fra hele verden. Efter intense diskussioner og drøftelser om assyrernes forhold i deres oprindelige
hjemland og i exil-diasporaen tilsluttede man sig enstemmigt følgende
resolutioner. http://www.aina.org/news/20101217203033.htm
Bombeangreb sårer Kristne studenter alvorligt
Istanbul, 5. maj 2010 (CDN) - Mindst 50 irakiske kristne får behandling
på et hospital efter bombeangrebet den 2. maj uden for Mosul, der dræbte mindst et menneske og tvang omkring 1000 studenter til at opgive
deres undervisning i resten af semestret ....
http://www.compassdirect.org/english/country/iraq/18691/
Volden øges i Mosul
før det irakiske valg
Istanbul, 5. marts 2010 (CDN) - Politiske
spændinger forud for parlamentsvalget den
7. marts har efterladt mindst 8 døde kaldæiske kristne i de sidste tre uger, og flere
hundrede familier er flygtet ud af Mosul.
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Spændingen forud for valget skaber en kaosstemning, hvor de kristne
kommer i klemme ....
(De kristnes forhold er ikke bedre i kurdernes område)
http://www.compassdirect.org/english/country/iraq/15951/
Kidnappet kristen læge frigivet i kritisk tilstand
Istanbul, 22. september 2009 (CDN)
Islamiske kidnappere efterlod i sidste uge en
svækket kristen læge foran en moske, efter at
de havde tortureret ham i 29 dage og truet ham
og hans familie. Kidnapning af kristne finder nu
sted på gaderne regelmæssigt ....
http://www.compassdirect.org/english/country/iraq/9776/
Revolvermænd dræber kristne i Kirkuk
Istanbul, 27. april 2009 (CDN) - Den 26. april skød revolvermænd fem
kaldæiske katolske kristne i deres hjem i Kirkuk ....
http://www.compassdirect.org/english/country/iraq/3201/
Omfattende rapport om og analyse af forfølgelserne af minoriteterne i Irak.
November 2010 (Aina)
http://www.aina.org/reports/mrgiraq2010.pdf
ISRAELS STILLING
A – Islam accepterer ikke den jødiske stat Israel.
B – I kulturel, geopolitisk og militær forstand er Israel det sekulariserede Vestens forpost i Mellemøsten. I middelalderen var kongeriget Jerusalem det åndelige Vestens forpost i Mellemøsten.
http://www.youtube.com/watch?v=HIakII4AFnY
Løbes Israel militært over ende af islam, så vil der være et åbent sår til
en af det sekulariserede Vestens hovedpulsårer. Her er Israel under angreb af Vestens 5. kolonne-grupper – eksempelvis kulturradikalismen.
C – I Nordvesteuropa og i USA opfattes Israel af mange kristne som en
del af Guds Folk. Her opfattes Guds Israel som dels de kristne menigheder og dels som det jødiske folk. Angreb på staten Israel opfattes her
som et angreb på kristendommen.
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D - Opfattelsen under punkt C deles ikke af det store flertal af de kristne
i Asien, Afrika og Latinamerika, hvor de kristne har omkostninger fra
Vestens forhold til Israel, og hvor man ikke har Vestens forhold til Israel,
og hvor man er mere teologisk kritiske over for Israel.
E – Staten Israel har to søjler. 1) Jødedommen, der er skrevet ind i dele
af forfatningen.
2) En politisk og kulturel sekularisme, der er mere voldsom end nogen
anden sekularisme i verden.
F - Staten Israel er både i lovgivningen og i civilsamfundet fjendtligt
indstillet over for den kristne tro.
G – Konflikten i Mellemøsten angående Israel er som det fremgår ikke
kun af materialistisk, økonomisk, kulturel, militær og politisk art, men
først og fremmest af åndelig art. Kampen om Israel er en kamp i åndeverdenen. Men det er ikke noget, Israel nødvendigvis har nogen viden om.
H – Den sekulariserede jødiske intellektuelle verden i Europa, der er
stærkt påvirket af kulturradikal ateisme, tager i disse år islams parti
imod kristendommen. Et eksempel: På det jødiske museum i Berlin, der
har oplevet muslimsk overfald, kritiseres kristendommen massivt, mens
islam, der regner jøder for laverestående væsener, ikke nævnes overhovedet. Tværtimod fremstiller museet europæisk modstand mod tyrkisk
medlemskab af EU som racisme. (red.)
ISRAEL
Messianske jøder i Israel ønsker offentlig undskyldning for angreb
Istanbul, 23. april 2010 (CDN)
Efter en endelig retshøring i Israel i
denne uge afventer en messiansk kristen jødisk kirke en dommers afgørelse,
der kan tvinge en ultraortodoks jødisk
organisation til at undskylde for deres
angreb og overfald på kirken under en
gudstjeneste ....
http://www.compassdirect.org/english/
country/israel/17851/
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Kirkebygning i Israel sat i brand
Istanbul, 4. november 2010 (CDN)
En uidentificeret brandstifter i Israel satte
den 29. oktober i Jerusalem en kirkebygning i brand. Kirken har længe været omdrejningspunkt for antikristne følelser hos
ultraortodokse jøder i nabolaget ....
(Denne modstand mødte Kristus også
i Israel for 2000 år siden).
http://www.compassdirect.org/english/country/israel/28054/
Kazakstan, Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tjajikistan
De fem tidligere russiske centralasiatiske provinser. De russisk ortodokse får lov til at være i fred, så længe de privat holder sig for sig selv.
Ellers er der diskrimination og nogen forfølgelse af kristne i disse lande.
Mindst i Kazakstan med dens forholdsvis store russiske mindretal.
I de andre fire stater ud mod Centralasien er forholdene værre. Der
bliver kirkebygninger, menigheder og enkeltpersoner chikaneret. Drab
på kristne i forbindelse med konverteringer fra islam til kristendommen
finder også sted. Kristne får ingen statslige job. Her afløste islam marxismen som forfølger i 90’erne. (red.)
KENYA
I Kenya forsøger muslimerne lokalt at
indføre shariaen og chikanere kristne.
Forholdene i Somalia forstyrrer landets nordøstprovins. Kenya forstyrres
af onde kræfter fra Somalia.
http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/433766/the-kenyan-jihad.thtml
En afbrændt kirke i Kenya med dusinvis af mennesker, der er brændt ihjel.
(red.)
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Fremstød for islamiske domstole alarmerer kristne
NAIROBI, Kenya, 11. februar 2011 (CDN) - Et forfatningsmæssigt
slagsmål om at udvide omfanget af de islamiske domstole i Kenya truer
med at antænde religiøse spændinger i en tid, hvor myndighederne er i
alarmberedskab mod islamister, der presser landet.
http://www.compassdirect.org/english/country/kenya/15118/
Kirke kæmper efter at islamister
ødelagde dens bygning
GARISSA, 5. marts 2009 (CDN):
Seks måneder efter at en bande af muslimske unge ødelagde en kirkebygning
i denne by i det nordlige Kenya, holder
de kristne stadig gudstjeneste udendørs
i den kvælende hede. De er meget skuffede over, at myndighederne intet har
gjort for at straffe de skyldige.
http://www.compassdirect.org/english/
country/kenya/2369/

Menigheden holder
gudstjeneste udendørs

Video til minde om den 7. august 1998 i Nairobi. Islam kom forbi. 213
blev dræbt, 400 mennesker blev såret:
http://www.youtube.com/watch?v=ze95TTFEMZ0&feature=related
KINA
De kristne i Kina lever under myndighedernes almindelige diskrimination og lejlighedsvise forfølgelse.
Se ChinaAids hjemmeside: http://www.chinaaid.org
Der er her beretninger om chikanerne, diskriminationerne og forfølgelserne af kristne og ødelæggelse af deres kirker. Herunder ses et eksempel på ødelæggelsen af kirken i Taishan. 30. august og 21. september
2010 jævnede flere hundrede politibetjente kirkebygningen.
http://www.worthynews.com/9136-prayer-center-complex-destroyed-bychinese-government
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Beretningerne fra ChinaAid er talrige. Kinakortet på forsiden af ChinaAids hjemmeside - under undersiden ”Monitor China” er internetaktivt
og viser dette. Kinas regime har skabt en effektiv industri, hvor jungleloven uden rettigheder for mennesker gælder. Vi hører ingen forargelse
fra marxistiske kredse i Vesten. Vestens regimer er heller ikke forargede
over situationen i Kina. De vil blot tjene penge på og i Kina. Vestens
erhvervsledere er ivrige efter at sende arbejdspladser til Kina, ikke for
kinesernes skyld, men for at udnytte dem.
Det marxistiske regime har siden 1949 forsøgt at kvæle kristendommen i landet. Også med Quisling-kirker - de såkaldte ”tre-selv-kirker”,
hvor kirkeledelsens hensigt var den samme som regimets. Derfor er der
skabt et utal af huskirker, der eksisterer ”under jorden”. Det er ikke lykkedes for regimet at svække kristendommen i landet. Kristendommen i
Kina er usædvanlig livskraftig. Der er siden 1949 sket en mangedobling
af de kristne i Kina. Kulturen fra kejsertiden er brudt sammen.
Den er blevet afløst af ren materialisme. Kristendommen udfylder i
høj grad det åndelige tomrum i Kina. Marxisme contra kommunisme:
Jeg kalder Kinas regering for marxistisk. Marxisme er rendyrket materialisme og noget med det hemmelige politi om natten. Kommunisme
betyder fællesskab.
Den første menighed i Jerusalem var kommunistisk: Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 44-45 og kapitel 4 vers 32-37. Desværre har marxismen sprogligt konnotationsmæssigt erobret ordet kommunisme. (red.)
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Advokaten for bevægelsen for menneskerettigheder savnes igen
Dublin, 7. maj 2010 (CDN) - Gao Zhisheng, en kristen advokat for menneskerettigheder, der blev løsladt den 6. april, savnes igen den 20. april.
Han er helt sikkert i de kinesiske sikkerhedsstyrkers hænder, fortalte Bob
Fu fra CAA, Den Kinesiske Hjælpeorganisation, til Compass Direct.
http://www.compassdirect.org/english/country/china/18821/
Kirkebygning ødelagt, præsten arresteret
Los Angeles, 7. okt. 2010 (CDN)
Efter at en folkemængde angreb en
kirke i det nordøstlige Kina og efter
nedrivningen af deres kirke i sidste
måned, fik regeringen embedsmænd
til at sætte militæret i alarmberedskab for at bruge militær magt mod
kirker for at dæmpe en eventuel uro,
ifølge en ledende hjælpegruppe …
http://www.compassdirect.org/english/country/china/10406/

Ødelagt kirke i Shanxi-provinsen

Video om forfølgelserne i Kina: http://www.youtube.com/watch?v=gbg
DlMmAGaw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6a8ACzWnOD4&feature=related
LAOS
Embedsmænd forbyder kristendommen i en laotisk landsby
Dublin, 16. juli 2009 (CDN) - Efter konfiskationen af kristne familiers
husdyr tidligere i denne måned, sammenkaldte embedsmænd i landsbyen i Laos beboerne til et møde, hvor de erklærede den kristne tro forbudt
i landsbyen ....
http://www.compassdirect.org/english/country/laos/4576/
Laotiske myndigheder nedslagter kristnes husdyr
Dublin, 10. juli 2009 (CDN) - Den 5. juli konfiskerede og nedslagtede
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embedsmænd og andre beboere i landsbyen Katin ni kristne familiers
husdyr i et forsøg på at tvinge dem til at opgive deres tro ....
http://www.compassdirect.org/english/country/laos/3772/
Politiet ødelægger kirke i en landsby
Wellington, New Zealand, 29. marts 2009 (CDN) - Den 19. marts ødelagde politiet i landsbyen Nonsomboon en kirkebygning, imens de kristne ved kirken var til et møde med myndighederne ....
http://www.compassdirect.org/english/country/laos/2840/
(Laos er en marxistisk stat).
LIBANON
Libanon er et gammelt kristent land
Den maronittiske kirke - en udløber af den syriske kirke, der forblev i
forbindelse med kirken i Konstantinopel og Rom - har præget landet.
Maronitterne er den største gruppe blandt de kristne.
De kristne har op igennem alle århundrederne været i flertal. Ved folketællingen i 1932 udgjorde de kristne 54% af befolkningen, men op
igennem 1900-tallet er der sket en betydelig muslimsk indvandring, så
de kristne (kulturelt forstået) i dag kun udgør ca. 40% af befolkningen.
Islam forsøger med et vist held at presse det kristne element ud. Ind
imellem forskellige pauser angriber islam militært eller kulturelt. Syrien
står som den muslimske bagstopper i landet og foretager ”passende” attentater på maronittiske ledere, hvis de ikke er medgørlige set med islams øjne. (red.)
MALAYSIA
Kirkebygninger angrebet efter retsafgørelse
KUALA LUMPUR, Malaysia, 11. januar 2010 (CDN)
Med en uventet reaktion, der har forbløffet de kristne i Malaysia, har
islamister angrebet otte kirkebygninger, efter at landets højesteret har
afgjort, at et katolsk ugeblad kunne bruge ordet “Allah” ....
http://www.compassdirect.org/english/country/malaysia/13906/
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Beslaglæggelse af 15.000 Bibler efterlader kristne målløse
Fresno, Calif., 7. november 2009 (CDN) - Malaysiske havnemyndigheder har beslaglagt mindst 15.000 Bibler i de seneste måneder, fordi Biblerne bruger ordet “Allah” for Gud ....
http://www.compassdirect.org/english/country/malaysia/11589/
MALDIVERNE
Ingen udsigter til religiøs frihed i det islamiske land
Malé, Maldiverne, 10. august 2010 (CDN)
Besøgende i dette muslimske land får en fornemmelse af religiøse restriktioner endnu før de ankommer.
I indrejse- og udrejsepapirerne, der gives til flypassagererne, er der en
liste af ting, der er forbudt efter maldivisk lov, herunder materiale, som
islam forbyder.
Landet har 300.000 indbyggere og 70.000 fremmedarbejdere.
(Bliver en statsborger i Maldiverne
kristen, så fratages pågældende sit
statsborgerskab og bliver udvist.
Bliver en kristen fremmedarbejde
grebet med kristne bøger eller symboler, så udvises pågældende. Det
samme vil også være tilfældet for
turister.
Ved miljøtopmødet i København i december 2009
agerede Maldivernes præsident, Mohamed Nasheed,
i rollen som miljøforkæmper. Han blev meget brugt
af pressen, der imidlertid ikke spurgte ham om forfølgelsen af kristne i Maldiverne. Hvad skal man med
forfulgte kristne i Maldiverne, de forstyrrer jo bare
den internationale agenda!?)
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Maldives
http://www.compassdirect.org/english/country/23845/23856/
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MAROKKO
I Marokko kan fastboende kristne, udenlandske statsborgere frit besøge
deres kirker og være i fred i deres hjem, så længe de holder troen for sig
selv privat og i kirkerummet. Går de ud i det offentlige rum med troen
bliver de konsekvent udvist.
http://www.religionnewsblog.com/24096/morocco-practices-religiouspersecution-of-christians
Det gælder for både gamle etablerede katolske og ortodokse kirker
og også for enkelte protestantiske grupper. Men for de indfødte marokkanere er der ingen tolerance. Staten accepterer ikke indfødte kristnes
rettigheder, for det vil også betyde ret til at konvertere fra islam, og så vil
islams store overvægt i befolkningen gradvist blive mindre. De indfødte
kristne marokkanere lever mere eller mindre ”under jorden”. Statslige
embeder kan kristne selvfølgelig ikke få.
http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en%7Cda&u=htt
p://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-478/_nr-747/webcom/
show_article.php/_c-478/_nr-603/i.html
Marokko blev kristent allerede i 2-300-tallet, men islam kvalte stort
set kristendommen efter erobringen. To tredjedele af Marokkos befolkning er ikke af arabisk, men af berbisk oprindelse.
http://da.wikipedia.org/wiki/Berber
Marokko slipper for nemt om ved tingene i dets omgang med de europæiske lande. Indfødte kristne dræbes og fængsles for at konvertere fra
islam til kristendommen.
Marokko fortsætter med at
udvise udenlandske kristne
Istanbul, 1. juli 2010 (CDN)
Marokkanske myndigheder udviste
yderligere otte udenlandske kristne fra
landet i sidste weekend. Siden marts har
Marokko således udvist 128 kristne. De
deporterede har levet mange år i landet.
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Udvisningerne har rystet de indfødte kirkemedlemmer ....
http://www.compassdirect.org/english/country/morocco/22151/
Marokkanske islamister bruger facebook
for at angribe kristne
Rabat, Morokko, 17. juni 2010 (CDN)
Marokkanske kristne siger, at yderligtgående
muslimer i landet hjælper og opmuntrer regeringen til at forfølge dem ved at bagtale dem på
facebook ....
http://www.compassdirect.org/english/country/morocco/21797/
MAURITANIEN
Kristne i Mauritanien er nervøse efter mord på hjælpearbejder
Los Angeles, 1. juli 2009 (CDN) - Mens begravelsesceremonien for den
kristne NGO’er, Christoffer Leggett, der ledede en skole i Nouakchott,
blev holdt i går i Tennessee, forblev de kristne i Mauritaniens hovedstad,
hvor han blev dræbt i sidste uge, med at være i en anstrengt situation ....
http://www.compassdirect.org/english/country/mauritania/4562/
NEPAL
Trussel om genoplivelse af hindustaten lurer
Kathmandu, Nepal, 30. marts (CDN
Fire år efter, at Nepal ophørte med at være
en hindustat, vokser frygten for, at landet
vil vende tilbage til dets hinduistiske tilstand fra før 2006, da kristen forkyndelse
blev erklæret for at en strafbar handling, og
hvor mange kirker fungerede i det skjulte
for ikke at blive lukket ....
http://www.compassdirect.org/english/
country/nepal/16810/
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NIGERIA
Lande som Libanon og Nigeria er eksempler på lande, der er delt mellem kristendommen og islam. Altså eksempler på flerkulturelle lande.
Deres eksempler er afskrækkende. Forholdene i landene er – bortset fra
politisk korrekt udenomsnak - forfærdelige. Morderiske sammenstød
mellem de to befolkningsgrupper forekommer med mellemrum. Hvad
enten man betragter de to grupper religiøst eller etnisk, så er deres sameksistens dårlig.
De muslimske overfald på kristne i Nigeria er, som rapporterne bevidner chokerende. I Nordnigeria forsøger den muslimske Hausa-stamme
gradvist at presse de kristne ud og sydover, men kristendommen i Nigeria er livskraftig og holder fast på dens rettigheder og dens landsbyer og
rykker ikke baglæns i forhold til islam. Det giver jævnligt store sammenstød. Disse religiøse sammenstød er Vestens medier ikke særlig optaget
af, og hvis man ikke kan undgå dem, så bagatelliserer Vestens medier
åndeligt dem ned til etniske konflikter. Og Vestens regeringer har igen
her nok i erhvervsinteresser ikke mindst olieinteresser.
Døden høster kristne i Jos.
Sammenstød i Nigeria rammer 48
Lagos, Nigeria, 27, januar 2010 (Compass Direct News)
Udbrud af vold i Plateau staten resulterer i afbrænding af 10 kirkebygninger. To præster og 46 andre kristne er blevet bekræftet dræbt i udbrud
af vold for 10 dage siden i Jos, Plateau stat i Nigeria.
I det religiøse sammenstød, der blev udløst af, at muslimske unge den
17. januar overfaldt en katolsk kirke, blev 10 kirkebygninger brændt af,
og 27 kristne savnes stadig, fortalte repræsentanter for CAN på en pressekonference i Jos. Politiet vurderer, at over 300 menneskeliv gik tabt i
sammenstødet.
Ignatius Kaigama fra CANs efterforskningsafdeling har nøje undersøgt sammenstødet uden forudfattede meninger og er kommet med en
virkelighedsnær beretning. Kaigama sagde, at områder, hvor sammenstød skete gentagne, gange skulle undersøges med anvendelse af sikkerhedsfolk. Politiet fortalte, at vold blev udløst af et uprovokeret angreb fra
muslimske unge på kirkegængere i St. Michaels katolske kirke i Nasa119

rawa Gwong i Jos området. Blandt de brændte bygninger var der kirker
fra den apostolske kirke, Assembly of God, tre fra lokale kirker og to fra
den evangeliske kirke i Vestafrika, sagde Kristne ledere.
Den evangeliske kirkeledelse (ECWA) rapporterede den 23. januar, at
nogle af dens medlemmer manglede og har appelleret til sikkerhedsorganer om at finde deres opholdssted.
”Mange af vores medlemmer, hvis huse blev brændt, er til dato ikke
blevet fundet, trods alle bestræbelser fra kirken og deres pårørende for at
finde deres lig eller stederne, hvor de befinder sig,” sagde pastor Anthony
Farinto, der er national formand for ECWA.
”ECWA har stærk mistanke om, at mange af ligene, der hurtigt var
begravet i massegrave af muslimerne indeholdt nogle af ECWA’s medlemmer, der var blevet dræbt i de muslimske kvarterer”.
Pinsebevægelsen i Nigeria (PFN) beskyldte statens øverste kommanderende general, generalmajor Salleh Maina og nogle soldater for at tage
parti i sammenstødet.
”Soldater blev set i nogle dele af Jos iagttage muslimske unge, der
skød kristne og nedbrændte flere steder, uden at de bestræbte sig på at
standse dem,” siges det i en PFN pressemeddelelse.
Processen med at udvælge ledende officerer landet over bør være åben
og bringes under tilsyn af nationalforsamlingen. Valget af generaler af
en mand (præsidenten) ”lover ikke godt for den fredelige sameksistens i
landet,” skriver PFN.
PFN opfordrede delstatsregeringen til at danne årvågne grupper, der
skal modvirke religiøse overfald, ”hvis embedsmænd bør være godt uddannede i overvågning, i at stå for efterretninger, i sikkerhed og selvforsvar som den første indsatsgruppe ved enhver opstand før ankomsten af
politiet for at undertrykke enhver opstand og undgå meningsløse drab.”
Præsten Chuwang Avou sagde, at krisen brød ud, da muslimske unge
forfulgte en kvinde ind i en kirke under lovsangen og dermed skabte
kaos i tjenesten. En muslimsk gruppe i området afviser, at muslimske
unge lagde op til sammenstødene. De anklagede kristne unge for at stoppe en muslim i at genopbygge sit hus. Rigspolitichefen Greg Anyating
erklærede, at muslimske unge var skyldige i at begynde volden.
120

Det samme område blev den 28.-29. november 2008 udsat for morderiske uroligheder, der blev udløst af muslimske angreb på kristne og deres
ejendom. Seks præster døde, mindst 500 andre dræbte og 40 kirker ødelagt, ifølge kirkeledere. Mere end 25.000 personer blev fordrevet i de to
dage med vold. Det begyndte som vrede over mistanke om valgsvindel
ved lokalvalg. Men muslimerne flyttede hurtigt deres opmærksomhed
fra det politiske angrebsmål over til deres religiøse angrebsmål. Politi og
soldater dræbte angiveligt omkring 400 hærgende muslimer i et forsøg
på at dæmpe uroen, mens islamister stak mere end 100 kristne ihjel.
38 dræbt ved angreb i juleweekenden
Nigeria, 26. december 2010 (The Christian Post) - Det lokale politi mistænker den radikale muslimske gruppe Boko Haram, der er kendt for
antikristen vold for angrebene på kirkerne.
I byen Maiduguri trak bevæbnede mænd baptistpræsten ud af hans
hjem og dræbte ham. To mænd, der øvede julesange i kirken, blev sammen med to andre forbipasserende også dræbt. Derefter satte muslimerne kirken og præstens hjem i brand.
Samme dag blev byens Kristuskirke angrebet af en anden gruppe, og
her blev en ældre sikkerhedsvagt dræbt.
Ved bombeangreb i det centrale Nigeria den 24. december blev der
dræbt 32 mennesker. To bomber eksploderede på et marked, hvor kristne
var på indkøb, en anden bombe i den overvejende kristne by Jos. (Nigerias præsident lover en grundig opklaring af sagen, men han har ingen
magt til effektivt at gribe ind over for muslimske lokale myndigheder)
http://www.persecution.org/2010/12/26/38-killed-in-nigeria-christmasweekend-attacks/
http://www.persecution.org/2010/12/27/nigeria-christians-mourn-victims-after-church-blasts/
Fra International Christian Concern - ICC - www.persecution.org
Video om forfulgte nigerianske børn:
http://www.tangle.com/view_video?viewkey=e9c61a192d4df924815a
Video om fordrevne kristne:
http://www.youtube.com/watch?v=xYkt_ul-Ohc
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Muslimske unge ødelægger kirkebygninger og en præsts hjem
Lagos, Nigeria, 21. maj 2010 (CDN) - Snesevis af muslimske unge belejrede den 19. maj kirkens ejendom i Kano i det nordlige Nigeria og
ødelagde to kirkebygninger og præstens bolig.
http://www.compassdirect.org/english/country/nigeria/20600/
To journalister fra Kristuskirken dræbt i Jos
Lagos, Nigeria, 27. april 2010 (CDN)
Drabene på kristne i Jos i Plateau staten i Nigeria
fortsatte i weekenden. To journalister og fem andre
personer blev ofre for muslimske ungdomsbander.
Nathan S. Dabak, en redaktionssekretær ved kirkens
avis, var blandt de dræbte.
http://www.compassdirect.org/english/country/nigeria/18010/
Præstepar dræbt i det nordlige Nigeria
Lagos, Nigeria, 20. april 2010 (CDN) - Yderligtgående muslimer bortførte og dræbte i sidste uge præsten Ishaku Kadah ved kirken i landsbyen Boto i det nordlige Nigaria og hans kone Selina ....
http://www.compassdirect.org/english/country/nigeria/17497/
Anden bølge af angreb nær Jos resulterer i 13 kristne døde
Lagos, Nigeria, 17. marts 2010 (CDN) - Mindre end to uger efter det
massive angreb i Nigeria, hvor 500 kristne blev dræbt, slap muslimske
Fulani-hyrder i dag en rædselsvækkende vold løs på to
landsbyer i Plateau staten.
13 mennesker, heriblandt
en gravid kvinde og flere børn
blev dræbt ....
http://www.compassdirect.
org/english/country/nigeria/16412/
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Muslimske angribere dræber
hundredvis af kristne nær Jos
Lagos, Nigeria, 8. marts 2010
(CDN) - En nervøs ro herskede i
Plateau staten i Nigeria i dag efter
drabet af flere hundrede kristne
tidligt i går morges i tre landsbyer
nær ved, der blev begået af etniske
fulanimuslimer. De fleste ofre er
kvinder og børn ....
http://www.compassdirect.org/english/country/nigeria/15993/
Billedet: http://www.uriasposten.net/archives/12729
Islamisk respekt for kristne i Jos området i Nigeria i marts 2010.
Måske vil de have en undskyldning.
Se videoer derom: http://www.youtube.com/watch?v=xYkt_ul-Ohc
Og: http://www.youtube.com/watch?v=hRd9ODCGiQE
Kristne i Nigeria beklager politiets inaktivitet efter nedbrænding af
kirkebygninger
Lagos, Nigeria, 26. februar 2010 (CDN) - Lederen af den kristne bevægelse i Nigeria (CAN) i Zamfara Staten fortalte Compass Direct, at
han var skuffet over politiets manglende reaktion på muslimske unges
afbrændinger af kirker i den seneste tid ....
http://www.compassdirect.org/english/country/nigeria/15693/
I januar 2010 var der store sammenstød mellem kristne og muslimer:
Nogle mediekilder har rapporteret, at angrebene i marts var gengældelse
for kristnes angreb på muslimer i januar i Jos, hvor op til 300 mennesker
døde. Men det er imidlertid klart, at dette tidligere angreb blev påbegyndt af muslimer, der angreb en kirke. Kristne ledere anerkender, at
nogle kristne gjorde gengæld, og de undskylder ikke disses handlinger.
Intet antyder, at deres gengældelse var i den størrelsesorden, som nogle
medier har antydet. Der er modstridende rapporter om, hvor mange af de
døde i januar, der var kristne, og hvor mange, der var muslimer.
Kilde: Barnabas Aid May/June 2010
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Resterne af kirken efter angrebet i
januar. (Medierne, der gav forkerte
oplysninger var Nigerian News og
CNN. Disse meddelelser blev viderebragt af Vestens medier og af FN.
CNN er et kulturradikalt medium,
der helst ikke taler om forfølgelser
af kristne, men kun om etniske konflikter. (red.)
Filmen ”TEARS OF THE SUN” fra 2003 skildrer egentligt på en udmærket måde krigen i Nigeria mellem muslimerne og de kristne. Dog
nedtoner filmen konflikt-emnet til at være en stammekonflikt mellem
hausaerne og iboerne og en konflikt om olie. Den fulde sandhed er, at
muslimerne, hvor hausa-stammen er den største, angriber de kristne,
hvor ibo-stammen er den største. OG at USA holder hånden delvist under muslimerne for at få olie. (Ligesom i Saudi Arabien) (red.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tears_of_the_Sun
NORDKOREA
Grænsen til Nordkorea er
stærkt bevogtet.
Faktisk er det at være kristen en
meget alvorlig forbrydelse i Nordkorea. Når man er kristen, er Jesus
herre i ens liv, og man siger dermed også nej til at deltage i personkulten omkring Kim Jong-il
og hans far Kim Il-sung, hvilket opfattes som landsforræderi.
Det er yderst risikabelt for kristne at have fællesskab med andre kristne, være i besiddelse af bibler og sprede evangeliet. Personer, der bliver
opdaget, risikerer at blive sendt i fangelejre uden nogen retssag. Disse
fangelejre minder om de koncentrationslejre, nazisterne byggede under
2. verdenskrig.
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Øjenvidneberetninger fortæller, hvorledes mennesker behandles på de
mest grufulde og ydmygende måder, man kan forestille sig. Der er beretninger om, at styret i disse fangelejre hælder smeltet jern ud over kristne
i et forsøg på at få dem til at fornægte deres tro.
Der er dog enkelte undtagelser. Der er enkelte lovlige kirker i hovedstanden Pyongyang, hvor efterkommere af de tidlige kristne slægter i
landet har lov til at mødes. De må dog ikke evangelisere, og kirkerne
tjener som ”udstillingsrum”, som styret kan fremvise for at give gæster
fra udlandet indtryk af, at der er trosfrihed i landet.
Desuden er det ikke blot forbundet med fare for personen selv, men
også for vedkommendes familie, hvis han eller hun bliver arresteret for
at have gjort sig skyldig i, hvad det nordkoreanske styre betegner som en
forbrydelse. Ifølge nordkoreansk straffelov kan en hel familie straffes,
hvis ét familiemedlem gør noget ulovligt, ligesom familier straffes for
familiemedlemmers forbrydelser i tre generationer. Der findes således
fangelejre for familier, hvor børn kan fødes, vokse op og tilbringe mange
år af deres liv på grund af ’forbrydelser’, en af deres forældre eller bedsteforældre påstås at have begået.
Udover at det er strafbart at praktisere den kristne tro, er mange andre
’forbrydelser’ også store nok til, at hele familier sendes i fangelejre. Eksempelvis er en upassende bemærkning om Kim Jong-il eller hans far,
Kim Il-sung, strafbar, og det samme er tilfældet, hvis man på grund af
uagtsomhed spilder vand eller blæk på billeder af dem.
Kilde: Dansk Europamission:
http://www.forfulgtekristne.dk/nyheder/2010/may/20/i-nordkorea-erdet-en-forbrydelse-at-vaere-kristen.aspx
Forholdene i Nordkorea er for de kristne lige så forfærdelige som i
kejser Neros Rom. Befolkningen sulter på grund af et marxistisk styre,
men der er ingen international medieforargelse over forholdene, heller
ikke fra de ideologisk beslægtede kredse i Vesten - eksempelvis de autonome eller fra marxistiske partier. Heller ikke de vestlige regeringer og
handelsorganisationer har nogen særlige bemærkninger. Der er restriktioner, men omverdenen holder regimet oven vande med livsnødvendige
forsyninger. Verden bekymrer sig som helhed ikke om Nordkorea. For125

følgelsesberetningerne fra Nordkorea har ingen af de ovennævnte brug i
deres ønsker om fred og økonomisk fremgang.
Barnabas Fund anslår, at der nu sidder ca. 50.000 kristne i nordkoreanske KZ-lejre (red.)
Små glimt af sandheden finder vej til Nordkorea
Dublin, 26. april 2010 (CDN) - Mens flygtninge fra Nordkorea og aktivister fra Ikke-Regerings-Organisationer (NGO’er) samles i Seoul, hvor
Sydkorea sætter fokus på menneskerettighederne i det lukkede land, er
der tegn på, at nordkoreanske borgere har mere adgang til sandheden,
end man tidligere har troet. Man regner med, at mange har informationer uden om regeringens propagandaapparat de nye medier.
http://www.compassdirect.org/english/country/northkorea/17929/
Kristne flygtninge stiller spørgsmålstegn ved regimets forklaringer
Dublin, 23. april 2009 (CDN) - Eom Myong-Heui var en loyal marxist
i det koreanske arbejderparti, før hun blev kristen under indflydelse af
hendes forretningspartner, der senere blev arresteret og tortureret til at
afsløre, at hun var en troende. De kristne flygtninge sætter spørgsmål
ved Regimets krav og forklaringer ....
http://www.compassdirect.org/english/country/northkorea/3166/
PAKISTAN
(MUSLIMSK INDIEN)
Pakistan er en mislykket statsdannelse på alle områder. Det gælder både
på de åndelige og på de verdslige områder. Det gælder også for alle grupper af kvinder. Det gælder for landets almindelige kultur og erhvervsliv.
Det lider alle grupper i landet under. Landet bliver derfor også en rede
for både menneskelige, politiske og åndelige forbrydere. Og mislykkede
statsdannelser er også et problem for den øvrige verden. Det mislykkede
vælter ud over den øvrige verden. Den internationale politiske korrekthed er et dårligt værktøj til at gøre noget ved problemet. Problemet er
islam. En del af en løsning må være håndfaste, internationale krav til
islam. (red.)
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Asia News 4. januar 2011 Pakistan.
Guvernøren for Punjab, Salman Taseer, i Pakistan
blev i dag snigmyrdet af sin sikkerhedsvagt. Han
havde opfordret præsidenten til at løslade Asia Bibi.
Indenrigsministeren siger, at mordet skete, fordi guvernøren havde kaldt Pakistans blasfemilov for en
”sort lov”.
Ved guvernørens begravelse støttede tusinder af
muslimer morderen (red.)
http://www.asianews.it/news-en/Punjab-governor-assassinated,-he-hadcalled-for-Asia-Bibi’s-pardon-20423.html
Islamabad 7. januar 2011 (Asia News)
En yderliggående islamistisk gruppe,
der kalder sig selv Moaviya, planlægger selvmordsangreb mod Sheikpurafængslet for at dræbe Asia Bibi.
http://www.asianews.it/news-en/Extremist-group-announces-suicide-attackto-kill-Asia-Bibi-20444.html
(8. december 2010: www.Eticha.dk)
Asia Bibi råber til jer:

“Mine trosfæller, hvorfor har I forladt mig?”

Det ser dystert ud i verden
Maulana Yousaf Qureishi, som er imam i Peshawars største moske, udlover en dusør for drab på den 45-årige kristne kvinde, Asia Bibi.
Asia Bibis forbrydelse består i, at hun angiveligt kom i et skænderi
med en gruppe muslimske kvinder, der kritiserede hendes kristne tro.
Mens diplomater på mellemniveau kritiserer Pakistan for dødsdommen
over Asia Bibi, så tier både præsidenter, ministerpræsidenter, de kristne
institutioner verden over, når det gælder dødsdommen over Asia Bibi!
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Islams totale uforsonlighed kvæler os langsomt, men sikkert. Den islamiske ideologis indbyggede aggressive målrettethed: “Undertving dig
alle folk indtil hele verden tilbeder Allah,” har taget kontrol ikke bare
over de globale institutioner*, men også for en stor del over de amerikanske og de europæiske ledelsesfunktioner. At fedte for islam er efterhånden blevet kutyme. Vestlige ledere gør det, vestlige erhvervsfolk gør det
og vestlige institutioner gør det.
Chokeret pakistansk mor fordømt for blasfemi
Sheikhupura, Pakistan, 17. november 2010 (CDN)
Asia Noreen, der er den første
kvinde, der er blevet anklaget for at
have talt dårligt om profeten Muhammed, har ikke fået mulighed
for at forsvare sig. Ved et besøg
står hendes mand Ashiq Masih, på
den ene side af gitteret i fængslet i
Sheikhupura med sine tre døtre. På
den anden side står moderen ….
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/28627/
Pakistansk kvinde appellerer dødsdom for blasfemi
Lahore, Pakistan, 13. november 2010
(CDN) - Advokaterne for en kristen
mor til fem børn, der er blevet dømt til
døden for at have talt dårligt om profeten Muhammed, har appelleret dommen. Domstolen afsagde dommen efter
pres fra islamister.
(Her kan man jo så tænke på, at Muhammed talte dårligt om Kristus)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/28345/
128

Præst slået med mursten efter fatwa
(muslimsk teologisk erklæring)
Sargodha, Pakistan, 5. november 2010
(CDN) - Den 1. november i Islamabad
slog islamister med mursten og hockey
stave en kristen præst, som er genstand
for en fatwa, der kræver ham henrettet.
http://www.compassdirect.org/english/
country/pakistan/28141/
Muslimer fortsætter med at bygge på en kristen kirkegård
Sargodha, Pakistan, 1. september 2010 (CDN) - Muslimer under ledelse
af yderligtgående imamer genoptog den 27. august arbejdet med at bygge en moske på en kristen kirkegård i Mandi Bhawaldin, og de fortsatte
med at skænde gravene, selv om det lokale styre havde givet dem ordre
til at standse deres forehavende, fortalte Den Forenede Pakistanske Alliance for Mindretal (APMA).
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/24955/
Taliban dræber tre udenlandske kristne hjælpearbejdere
Islamabad, Pakistan, 27. august 2010 (CDN)
Myndighederne opdagede den 25. august ligene
af tre kristne NGO’er, der var blevet kidnappet
og dræbt af det pakistanske Taliban under oversvømmelsesulykkerne, fortalte områdets myndigheder.
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/24862/
Blasfemianklager tvinger pakistansk arbejder til at skjule sig
Bahawalnagar, Pakistan, 24. august 2010 (CDN) - Anklager om blasfemi og trusler mod påstået blasfemi i to pakistanske provinser har sendt
en kristen rengøringsarbejder og et ungt par i skjul ”under jorden”. Dette
er typisk for, hvordan den pakistanske blasfemilov tillader det sunnimuslimske samfund at terrorisere underklassekristne ….
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/24686/
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Voldtægt af kristne piger afspejler en skjult skik blandt muslimske
mænd
Farooqabad, Pakistan, 16. august 2010 (CDN) - Kristne pigers udsathed
for seksuelle overgreb i det pakistanske samfund viste sig igen i sidste
måned, da en jordejer angreb en 16 årig pige, og da en bande elever fra
en “Madras” (=koranskole) misbrugte en 12 årig pige i Punjab …
(Endnu et eksempel på, at islams ære og skam kun er rituel - ikke etisk)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/24114/
Domstol frikender en kristen kvinde for blasfemi
Gujranwala, Pakistan, 12. august 2010 (CDN) - I går frikendte en domstol en kristen kvinde, Rubina Bibi, for blasfemianklager, efter at myndighederne havde presset hende til en falsk tilståelse, ifølge Centret for
Retshjælp (CLAAS).
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/24020/
Islamister skyder og dræber frem kristne
Sukkur, Pakistan, 29. juli 2010 (CDN)
Et dusin maskerede mænd skød og
dræbte fem kristne, da de kom ud af deres kirkebygning den 15. juli to måneder
efter, at en forbudt islamistisk gruppe
sendte kirkeledere et trusselsbrev, fortalte slægtninge til de dræbte …
(Der er god brug for gitteret foran kirken)
http://www.compassdirect.org/english/
country/pakistan/23344/
Kristen sygeplejestuderende livsfarlig overfaldet
Karachi, Pakistan, 26. juli 2010 (CDN) - En katolsk sygeplejeelev er
kommet til bevidsthed, efter at en muslimsk læge voldtog og smed hende
ud fra et vindue på hospitalets 4. sal den 13. juli. Sygeplejeeleven, Magdalena Ashraf, fortalte til medierne, at adskillige muslimske mænd under ledelse af Dr. Abdul Jabbar Meammon slog, voldtog og smed hende
ud af vinduet for at skjule deres misbrug af hende …
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(Disse mænd - og den muslimske verden føler
her intet behov for at komme med en undskyldning, fordi islam er en racistisk bevægelse, der
betragter ikke-muslimer som urene, som undermennesker)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/23166/
Blasfemianklagede kristne dræbt
Faisalabad, Pakistan, 19. juli (CDN) - I dag
dræbte islamister uden for en retsbygning
med skud to kristne, der var anklaget for
blasfemi mod islams profet Muhammed.
Revolvermændene dræbte den 32 årige
præst, Rashis Emmanuel, og hans 30 årige
bror, Sajid Emmanuel, dagen efter, at håndskriftseksperter havde afgjort, at skriften
på et papir med angreb på Muhammed ikke var deres. De blev dræbt, da
de i håndjern blev ført tilbage til fængslet af politiet …
(Det siger ikke så lidt om det pakistanske politi)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/22927/
Kristne undgik med nød og næppe en kugleregn
Rawalpindi, Pakistan, 15. juli 2010 (CDN) - Islamister fyrede kugler ind i en kristen evangelists
bil i sidste måned, mens et andet angreb med tilfældige skudsalver i en provinsby i Punjab førte
til falske anklager mod to kristne for mord. De
blev løsladt, efter at en undersøgelse havde vist,
at politiet var blevet bestukket …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/22721/
Muslimsk folkemængde dræber kristen mor og hendes fire børn
Islamabad, Pakistan, 8. juli 2010 (CDN) - En muslimsk folkemængde i
Jhelum myrdede en kristen kvinde og hendes 4 børn i sidste måned. De
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lokale myndigheder er for bange for den lokale muslimske leder til at
rejse en sigtelse, ifølge kristne fra området ….
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/22542/
Blasfemilove brugt til at fængsle en ældre kristen
Faisalabad, Pakistan, 29. juni 2010 (CDN) - En muslim, der var uenig
med en kristen om et stykke jord, har beskyldt denne for at være blasfemisk over for Muhammed, hvilket kan give livsvarig fængsel eller dødsstraf i Pakistan, oplyser de Kristne Advokaters Sammenslutning (CLF).
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/22092/
Kristen professor dræbt for at afslå at konvertere til islam
Peshawar, Pakistan, 25. juni 2010 (CDN) - Muslimske studenter angreb
den kristne professor, Samuel John, på universitetskollegiet ved universitetet i Peshawar i denne måned, da han afslog deres krav om at konvertere til islam ....
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/22047/
Kristent barn bortført og tvunget til tvangsarbejde
Wazirabad, Pakistan, 21. juni 2010 (CDN) - En 11 årig dreng lider af underernæring og slavelignende arbejdsforhold hos en muslimsk jordejer,
der kidnappede ham og tvang ham til at arbejde forældrenes gæld væk,
fortæller hans mor…
(Læs beretningen om, hvorledes velhavende muslimske pakistanske
jordejere kan snyde de fattige kristne og påtvinge dem gæld om slavearbejde)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/21950/
Muslimer i Pakistan kidnapper og voldtager kristen pige
Rawalpindi, Pakistan, 16. juni 2010 (CDN)
Fem muslimer kidnappede og voldtog en kristen pige, efter at de havde
truet med at dræbe hende, medmindre hendes far tillod en af dem at
gifte sig med hende.
Lazarus Masih fortalte, at en af hans tre døtre blev kidnappet den 29.
maj. Hun er kun 14 år. Gerningsmændene var på en muslimsk konfe132

rence blevet lovet 70 jomfruer i himlen, hvis de enten giftede sig med
eller voldtog en ikke-muslim ....
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/21649/
Kristen kvinde truet og tvunget ud af sit job
Sargodha, Pakistan, 10. juni 2010 (CDN)
En kristen kvindelig sanitetsarbejder,
Razia Bibi, sagde, at hun på falsk grundlag var blevet anklaget for tyveri, slået
og truet med voldtægt, tvunget til at opsige sit arbejde, for at hun ikke skulle få
fordele af at være regeringsansat. Kvindeligt politi slog hende under afhøringen
i fire timer med bambusstokke.
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/21482/
Muslimer tvinger kristne til at forlade deres landsby
Khanewal, Pakistan, 7. juni 2010 (CDN) - Lederen af en muslimsk domineret landsby beordrede i sidste uge 250 kristne familier til at forlade
deres hjem i Khanewal distriktet i Punjab, fortalte lokale beboere.
Abdul Sattar Khan, lederen af landsbyen 123/10R - Katcha Khoh, og
andre muslimske beboere beordrede udvisningen, efter at kristne beboere protesterede over muslimske seksuelle angreb på kristne piger og
kvinder, sagde den lokaltvalgte kristne embedsmand Emmanuel Masih.
De fleste af landsbyens kristne mænd arbejder på de muslimske
jordejeres marker. De lever under forfærdelige vilkår. Arbejdsgiverne
har brugt deres magt til rutinemæssigt at misbruge kristne kvinder og
børn seksuelt. Kvinderne blev så højlydt klagende, at fire af deres mænd
reagerede på dette over for muslimerne, men kun for at få at vide, at alle
kristne skulle forlade landsbyen straks …
(Skoleeksempel på, hvorledes velhavende pakistanske jordejere behandler kristne landarbejdere, og på islams racisme. Derfor arbejder
kristne organisationer - eks. Dansk Europamission - på at gøre disse
kvinder til selvstændige erhvervsdrivende - bl.a. som syersker).
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/21375/
133

Muslimske drenge anklaget for voldtægt af kristne piger
Lahore, Pakistan, 3. juni 2010 (CDN) - Retsmedicinske DNA resultater
af sædprøver viser, at de stammer fra de muslimske drenge, to gange
Muhammad, som en 14 årig kristen pige anklager for at have voldtaget
hende, siger støtteorganisationen NCJP ....
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/21254/
Kristen kidnappet kvinde undslipper
Rawalpindi, Pakistan, 31. maj 2010 (CDN)
En kristen kvinde, Sanja James, der blev kidnappet den 5. april og tvunget til at gifte sig med en
muslimsk landmand, og som blev tvunget til at
konvertere til islam på grund af uenighed om et
lån, sagde i dag, at hun er vendt hjem efter ugers
fangenskab og tortur …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/20963/
Islamister holder to nygifte borte fra deres hjem
Karachi, Pakistan, 27. maj 2010 May (CDN) - Islamister, der var bevæbnet med pistoler og rifler, ventede på, at to kristne nygifte par skulle
vende tilbage til deres lejede hjem i denne uge, mens de pønsede på at
slå dem ihjel. Islamisterne anklager dem på falsk grundlag for at have
vanæret Koranen …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/20853/
Voldtaget pige og hendes familie tvunget bort fra deres by
Gujranwala, Pakistan, 25. maj 2010 (CDN) - En kristen, der anklagede
en muslim for at have voldtaget hans 12 årige datter, er flygtet fra sin
landsby i Punjab provinsen med sin familie. Samtidig modtager han
dødstrusler og pres fra politiet, der vil presse ham til ikke ved domstolen
at anklage den skyldige …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/20717/
Muslimske lærere i Pakistan misbruger kristne elever
Sargodha, Pakistan, 19. maj 2010 (CDN) - Muslimske lærere på en pi134

geskole har hånet de kristne elever for deres tro og slået dem. Derudover
har de presset dem til at konvertere til islam og tvunget dem til efter
skoletiden at gøre skolens badeværelser og klasseværelser rene.
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/19845/
Kristen tvunget til at sælge sin nyre
Lahore, Pakistan, 14. maj 2010 (CDN) - En lavtlønnet pakistansk kristen
sagde, at hans muslimske arbejdsgiver i sidste uge tvang ham til at sælge
sin ene nyre for at betale af på et lån, som hans arbejdsgiver har forøget
ved voldsomt høje renter, der kun pålægges ikke-muslimer …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/19316/
Muslimske arbejdsgivere får illegalt kristne arresteret
Islamabad, Pakistan, 12. maj 2010 (CDN)
- Politiet tilbageholdt illegalt tre kristne på
grundlag af falske anklager om alkoholbesiddelse i Sialkot i sidste uge efter krav om dette
fra deres muslimske arbejdsgiver. Mændene,
der arbejder på en tekstilfabrik, siger, at de har
protesteret over for deres arbejdsgiver, der kræver, at de arbejder på søndagene. http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/19189/
Pakistanske muslimer bortfører ung, kristen pige
Lahore, Pakistan, 6. maj 2010 (CDN) - Muslimer, der kidnappede og ved
tvang konverterede en 18 årig kristen pige til islam, slog to gange hendes
mor, for at tage modet fra hende, så hun ikke skulle prøve at få sin datter
tilbage, siger flere advokater ...
http://www.compassdirect.org/english/country/
pakistan/18752/
Myndighederne torturerer kristen pige
Islamabad, Pakistan, 29. april 2010 (CDN)
Lokale myndigheder fik den 26. april en 14 årig
kristen pige tilbage fra det pakistanske luftvåben, der havde tortureret hende og hendes fa135

milie i fem dage med falske anklager om tyveri som begrundelse. Hun
var blevet ansat som hushjælp af en pilot, men kristne piger opfattes ofte
som ”bløde mål”, som nogen man risikofrit kan forulempe …
(læg mærke til, at som sædvanlig føler den muslimske verden intet behov
for at undskylde noget)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/18331/
Muslimsk familie angriber katolsk familie efter ægteskab
Sargodha, Pakistan, 19. april 2010 (CDN) - Familiemedlemmer til en
muslimsk kvinde, der giftede sig med en katolik, har truet med at kidnappe brudgommens mor og søster og dræbe de nygifte og andre slægtninge, fortalte de kristne familiemedlemmer. Muslimer har stærkt bestukket politiet for at få det til at godkende forbrydelserne …
(Kristne kvinder er altid velkomne til at gifte sig med muslimske
mænd, men muslimske kvinder må ikke gifte sig med kristne mænd.
For islam er færdslen mellem kristne og muslimer altid ensrettet til deres
fordel. Gensidig dialog er for islam kun brugbar, der hvor islam ikke har
magten og derfor kan vinde fordele af den. Gensidig dialog, hvor dialogen giver andre noget, er forbudt ifølge islam).
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/17368/
Ung kristen kvinde kidnappet
Lahore, Pakistan, 13. april 2010 (CDN) - En muslim narrede den 1. april
en 19 årig kristen kvinde til at forlade sit hus, og i en bil fuld af mandens
venner blev hun bortført. Sonia Mohans familie frygter, at Ali Raza vil
tvinge hende til at konvertere til islam …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/17318/
Falske anklager mod 47 kristne fra politiet
Vehari, Pakistan, 8. april 2010 (CDN) - Politiet
har den 28. marts rettet falske anklager mod 47
kristne, heriblandt kvinder og børn, for besiddelse af alkohol. Det sker som et forsøg på at intimidere dem til at betale bestikkelse til politiet,
fortæller deres advokat, Albert Patras.
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Politiet brød ind hos RCDM-kirkens pedeller og forlangte bestikkelse.
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/17273/
Muslimer forbyder begravelse på en kirkegård for kristne
Gujranwala, Pakistan, 1. april 2010 (CDN) - En muslimsk jordejer, der
bemægtigede sig en kristen kirkegård, afviste den 28. marts at lade en
ung kristen begrave på grunden. De kristne i Noshera Virkan har kun
denne kirkegård på kun en halv tønde land til rådighed …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/16889/
Kristen kvinde fængslet på grund af Pakistans blasfemilove
Gujranwala, Pakistan, 24. marts 2010 (CDN) - Politiet i Alipur i Punjab
har arresteret en kristen kvinde på grundlag af en falsk anklage for blasfemi mod islams profet. Politiet har prøvet at forhindre, at menneskerettighedsgrupper kom til at opdage tilbageholdelsen.
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/16720/
Muslimer dræber kristen med øksehug
Mian Channu, Pakistan, 22. marts 2010 (CDN)
Seks muslimer i Khanewal Distriktet i den sydlige del af Punjab provinsen dræbte i denne måned en kristen med adskillige økseslag, da han
nægtede at konvertere til islam …
http://www.compassdirect.org/english/country/
pakistan/16665/
Muslimer, anklaget for voldtægt,
angriber ofrets søstre
Lahore, Pakistan, 18. marts 2010 (CDN)
Fem muslimske mænd gennemrodede i Lahore en fattig kristens hus og slog hans døtre
voldsomt for at få familien til at trække deres voldtægtsanklager mod dem tilbage …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/16538/
137

Pakistans blasfemilovgivning går ud over yderligere tre kristne
Karachi, Pakistan, 10. marts 2010 (CDN) - I sidste uge blev et kristent
par dømt til 25 års fængsel for at overtræde Pakistans bredt fordømte
blasfemilove. Og endnu en kristen fik i forrige uge den samme dom - dog
uden noget retsligt grundlag …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/16071/
Islamistiske revolvermænd dræber kristen hjælpearbejder
Islamabad, Pakistan, 10. marts 2010 (CDN) - Militante muslimer, der
var bevæbnet med revolver og granater, stormede i dag en kristen udviklings- og hjælpeorganisations kontorer i det nordvestlige Pakistan, og
de dræbte derved 6 hjælpearbejdere (NGO’er) og sårede syv andre …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/16046/
Ubevæbnede kristne anklaget efter muslimsk angreb
Karachi, Pakistan, 26. februar 2010 (CDN) - Efter
150 bevæbnede muslimers angreb i denne uge på
en kristen bebyggelse i Karachi i Sind provinsen
har politiet lavet en falsk førstehånds informationsrapport, der giver 40 unavngivne kristne skylden og arresteret fem af dem …
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/15668/
Kristen slået for at nægte at konvertere til islam
Kallur Kot, Pakistan, 22. februar 2010 (CDN)
I denne måned slog en 26 årig kristens fire ældre
brødre ham bevidstløs, da han afslog deres krav
om at konvertere til islam. Riaz Masihs forældre var kristne, men de døde, da han var dreng.
Han siger, at hans gentagne afslag på krav om at
konvertere til islam, ophidsede hans brødre og
den muslimske imam, der opdragede dem …
(Myndighederne respekterer ikke kristne forældres ønsker, men kaprer
børnene og af al magt forsøger at tvinge de efterladte børn ind i islam)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/15560/
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Pakistansk piges voldsomme død øger kravet om retfærdighed
Lahore, Pakistan, 28. januar 2010 (CDN) - Den 25. januar har en modig
protest og en høj-profileret begravelse af en 12 årig kristen pige, der
døde under mishandling og tortur, kastet et sjældent spotlys på misbruget af fattige kristne i Pakistan …
(Læs den øvrige teksts beretning om de rige pakistaneres og det pakistanske retsvæsens mishandling af de fattige kristne. Amnesty International, de kulturradikale, Vestens erhvervsliv og regeringer ignorerer
helst dette. Hvad skal de med fattige, mishandlede kristne i Pakistan.
Det bringer blot forstyrrelse i deres dagsordener)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/14532/
Pakistansk kristen dømt til livsvarigt fængsel
Protester mod Pakistans blasfemilovgivning ved en demonstration i Lahore
i august
Faisalabad, Pakistan, 22. januar 2010
(CDN) - En ung kristen skomager blev
dømt til fængselsstraf på livstid og idømt
en bøde på 1000 dollars efter en tvivlsom retssag, hvor det blev påstået, at han havde vanæret Koranen ...
(På billedet protesteres der imod Pakistans blasfemilovgivning, som islam misbruger til at angribe andre religioner. Det er i Pakistan i princippet blasfemi at hævde, at Kristus er Guds Søn. Så fra tid til anden kan
paragraffen bruges til hvad som helst. Man kunne fra kristen side sige,
at muslimerne i Pakistan bruger blasfemiloven blasfemisk, men det gør
man ikke, for så ville man virkelig blive angrebet).
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/14329/
To kristne kritisk såret ved et bryllup
Toba Tek Singh, Pakistan, 14. januar 2010 (CDN) - To pakistanske kristne, der blev skudt ved et bryllup den 26. december for at afvise at konvertere til islam, modtager stadig intensiv behandling på en hospitalsafdeling, hvor lægerne tror, at de vil overleve.
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En gruppe muslimske unge med AK 47 rifler omringede dem og krævede, at de fremsagde den muslimske trosbekendelse, men i stedet fremsagde de Davids Salme 91 …
(En offentlig citering af den muslimske trosbekendelse betyder, at man
er retsligt forpligtet til at være muslim og følge shariaen)
http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/13944/
Som det ses, er forfølgelserne af de kristne i Pakistan både bestialske
og yderst voldsomme. Der er meget få formildende omstændigheder.
Se de nedenstående voldsomme videoer om kristenforfølgelserne i Pakistan:
Blasfemiloven angriber kristne:
http://www.tubehome.com/watch/blasphemy-law-targets-pakistani-christians
To videoer om det kristne fattigkvarter i Islamabad:
http://www.tubehome.com/watch/the-struggle-of-pakistan-s-christians
http://www.youtube.com/watch?v=K3xOf_Fki94&feature=player_embedded
To brødre dræbt:
http://www.youtube.com/watch?v=nKtIGuT-o50&NR=1
Mere end 10.000 muslimer nedbrændte 120 kristne hjem:
http://www.tubehome.com/watch/christian-persecution-in-pakistan-incident-in-gojra
Almindelig forfølgelse af pakistanske kristne:
http://www.tubehome.com/watch/muslim-persecution-of-christians-inpakistan
Om den blasfemiske brug af blasfemiloven:
http://www.youtube.com/watch?v=sRZ2t1MiZwI&feature=channel
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Stop slaveriet
16.09.2010 Pakistan.
Dansk Europamission har sørget for, at mere end
4700 piger og kvinder er kommet på syskole. Flere
af dem er blevet krænket seksuelt i de hjem, hvor de arbejdede.
De beretter om en nedværdigende behandling, hvor de måtte udføre
det mest beskidte arbejde. Ved at gå på syskole opnår disse piger en ny
selvtillid, og de kommer væk fra de arbejdspladser, hvor de ellers dagligt
blev plaget af frygt for overgreb. For disse sypiger er det som at gå fra
mørke til lys. Dansk Europamission har betalt for oprettelse af 144 små
syskoler i Pakistan. Pigerne kan på lang sigt være med til at brødføde
deres familier for den indtægt, de får for deres syarbejde.
http://www.forfulgtekristne.dk/projekter/sypige.aspx
Ovennævnte artikel drejer sig om de kristnes sociale forhold i Pakistan.
De fleste er socialt dårligt stillede på grund af samfundsmæssig diskrimination. De får det hårdeste og dårligste arbejde, og deres arbejdsgivere kan, hvis de har lyst til det, voldtage deres kristne ansatte kvinder.
Derfor er det vigtigt for de kristne kvinder at blive selvstændige. (red.)
SAN SALVADOR
Ærkebiskoppen af San Salvador, Oscar Romero, blev i 1982 dræbt foran
alteret i domkirken af lejemordere, fordi han blandede sig i godsejernes
behandling af de socialt dårligst stillede mennesker.
http://www.infed.org/thinkers/oscar_romero.htm
SAUDI ARABIEN
Præst i Saudi Arabien flygter fra dødstrusler
Los Angeles, den 30. januar 2010 (Compass Direct News) - En udenlandsk præst er flygtet fra Riyadh efter at et medlem af mutawwa’in eller
det religiøse politi (Mutawaen) og andre truede ham tre gange på en uge.
To hændelser omfattede trusler om at dræbe hus-kirke-præsten Yemane Gebriel fra Eritrea, der undslap til en ukendt by i Saudi-Arabien.
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En far til otte, som har boet og arbejdet som privatchauffør i SaudiArabien i 25 år, fandt på sin bil en note, hvori man truede med at dræbe
præsten, hvis denne ikke forlod landet. Forinden havde Abdul Aziz og
andre fra muttawaen tvunget ham ud af bilen og beordret ham til at forlade landet.
”På en note lagt på min varevogn, stod der: ”Hvis du ikke forlader
landet, vil vi dræbe dig,” fortalte Gabriel til Compass via telefonen.
Tre dage efter, sagde [Aziz], ”Du arbejder stadig her, hvorfor forlader
du ikke landet landet?”
Aziz, der foruden at være med i det religiøse politi også var leder
af en moske i Riyadh, skældte Gabriel ud i fem minutter og beskyldte
ham for at være en kristen og forsøge at ændre andres religion, sagde
en kristen kilde i Saudi Arabien. Han sluttede med at fortælle Yemane,
at han skulle se at komme ud af landet, for ellers ville der blive ”truffet
foranstaltninger”, siger kilden, der anmodede om anonymitet af sikkerhedsmæssige årsager.
”Gebriel var i ægte fare for at miste sit liv. I mødet med mig om morgenen den 15. januar var Yemane selv tydeligvis meget bange,” sagde
kilden.
Samme nat stoppede fire maskerede mænd - tilsyneladende saudierne
- ham i den varevogn, han kørte. ”Vi dræber dig, hvis du ikke forlader
dette sted,” sagde de.
Gebriel søgte efterfølgende midlertidig tilflugt i et sikkert hus i Riyadh, og efter samråd med konsulære embedsmænd fra fire ambassader
tirsdag (jan. 27), var præsten ført væk til en anden by dagen efter.
I 2005 havde den religiøse politimand Aziz stået for Gebriels arrestation sammen med 16 andre udenlandske kristne ledere, selv om diplomatisk pres resulterede i deres frigivelse inden for uger.
”Ingen tvivl om Sheikh Abdul Aziz stadig er brændende,” sagde den
kristne kilde. Sådanne typer af dødstrusler er heller ikke tomme ord.
Den nuværende situation og omstændighed minder mig meget om maskingeværmordet på den irske romersk-katolske lægmand Tony Higgins
lige her i Riyadh i august 2004.”
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Razziaer frygtet
Gebriel, 42, er leder af en kirke for flere end 300 udenlandske kristne,
selv om kun 150 p.g.a. deres arbejde er i stand til at mødes regelmæssigt
til gudstjeneste om fredagen i hans villa. Han flygtede uden sin familie,
da hans kone og børn havde formået at flytte til Egypten i august 2007.
Gebriel og tre andre begyndte huskirken i Riyadh for 10 år siden, og
for kun et par måneder siden overlod præsten lederskabet til andre i kirken. ”Men lige nu er hele menigheden meget bange,” siger kilden. ”De
forventer inden længe razzia en fredag - ligesom i 2005.
Menigheden ved endnu ikke, at vi har sendt Yemane væk og skjult
ham for det religiøse politi.”
I april og maj 2005 arresterede mutawaen 17 præster - to pakistanere,
to eritreanere, (heriblandt Gebriel, tre etiopiere og ti indere. Ingen blev
deporteret efter deres løsladelse.
”Er der tegn på, at 2009 kan vise sig at være et sådant år igen? Jeg tror
det,” siger kilden. ”Hvert tredje eller fjerde år er der en større razzia i
Riyadh. Det ser ud til, at vi skal forvente at 2009 bliver et undertrykkelsens år. Men kirken under jorden her er langt bedre rustet til at forvalte
en sådan forfølgelse end hidtil.”
Det saudiske regime er efter sigende begyndt at begrænse mutawaen,
der historisk har fungeret som et virtuelt korps, der med selvtægt håndhæver kongerigets sunni-islamiske sociale koder som frivillige agenter
for den semi-autonome Kommissionen til Fremme af Dyd og Forebyggelse af Laster.
I det amerikanske udenrigsministeriums internationale rapport om
religiøs frihed for 2008 bemærkes der, at mutawaens misbrug er fortsat.
”Mutawaen fortsætter med at gennemføre razziaer i private ikke-muslimske religiøse sammenkomster,” fastslår rapporten.
Der var også anklager om chikane, misbrug og drab, der var udført
af murawaen. Disse hændelser har bevirket, at mange ikke-muslimer
må tilbede i frygt for politiet og det religiøse politi, og at de samtidigt
ekstraordinært må skjule sig.
Med Koranen og Muhammeds eksempel (Sunna) som dets forfatning,
håndhæver Saudi Arabien en form for sharia, der stammer fra det 18.
århundredes sunni muslimske lærde Muhammad ibn Abd Al-Wahhab,
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der kræver dødsstraf for ’frafald’ eller konvertering fra islam til en anden
tro. Al offentlig praktisering af religion uden for islam er forbudt.
Det saudiske kongedømme har igangsat initiativer til at styrke landets turisme, men truer samtidig med at konfiskere alle ikke-islamiske religiøse symboler ved turisternes ankomst
Den saudiarabiske udenrigsminister Prins Saud Al-Faisal
Foto: scanpix
På det saudiarabiske flyselskab
Saudi Arabian Airlines’ hjemmeside står retningslinjerne for
ikke- muslimer.
En række genstande er ulovlige at medbringe til Saudi Arabien af religiøse årsager. Genstande og artikler, der tilhører andre religioner end
islam er forbudte. Blandt disse er kors, davidstjerner, bibler og andet, står
der på hjemmesiden.
Saudi Arabien er verdens eneste land uden en kirke. Det er forbudt at
bygge kirker i Saudi Arabien.
Det er forbudt at holde privat gudstjeneste i Saudi Arabien. Bliver en
sådan opdaget, arresteres eller udvises de pågældende, hvis de er fremmedarbejdere. Er de statsborgere henrettes de.
I landet er der flere millioner fremmedarbejdere, der ofte er kristne,
og som har et slavelignende forhold til deres arbejdsgivere. Saudi Arabien financierer bygning af moskeer rundt om i verden. Saudi Arabien
kræver respekt og undskyldninger af alle andre rundt om i verden.
EU er ikke optaget i menneskerettigheder i landet, men kun interesseret i at handle. Her er Arla et trist eksempel med udtalelsen om, at man
i Saudi Arabien har lært, at ”retfærdigehed og tolerance er fundamentale
værdier i islam.”
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Det samme gælder for USA. Både republikanere og demokrater er ivrige efter at købe olie fra landet og sætter dette over alle andre interesser.
USA’s forhold til Saudi Arabien er dybt beklageligt.
Der er ikke så mange officielle beretninger fra landet, men det skyldes, at beretningerne holdes uofficielle af sikkerhedsgrunde. (red.)
Myndighederne løslader kristen blogger
Los Angeles, 15. april 2009 (CDN) - En saudiarabisk kristen, der i januar blev arresteret for på sin internet blog at have beskrevet sin konversion
fra islam og der at have kritiseret landets retsvæsen blev overraskende
løsladt den 28. marts med besked om ikke at forlade landet …
http://www.compassdirect.org/english/country/saudiarabia/3004/
Forfølgelsesvideo: http://www.youtube.com/watch?v=O-G9RCmBkzE
Saudiarabisk professor anbefaler had mod ikke-muslimer:
http://www.youtube.com/watch?v=5oVkHMmJIG4&feature=related
Saudi Arabien udviser 15 kristne for at deltage i bøn i et privat hus:
http://www.youtube.com/watch?v=o6WfFACMC8E&feature=related
De direkte og åbne nyhedsberetninger fra Saudi Arabien er færre end
fra de fleste muslimske lande, men det skyldes, at i Saudi Arabien er
undertrykkelsen total.
De fleste beretninger fra Saudi Arabien er hemmelige. Al kristent liv i
Saudi Arabien foregår ”under jorden”. Det saudiarabiske regime og dets
wahabbistiske imamer repræsenterer det værst tænkelige. Saudi Arabien
er forfølgerstaten.
Ud af Saudi Arabiens 27 millioner indbyggere er 8 millioner langtids
fremmedarbejdere. Langt de fleste er fra de fattige lande. De har ingen
rettigheder og lever af arbejdsgivernes nåde i en slavelignende tilstand.
De behandles således, fordi de ikke er muslimer.
Vestlige medier kan godt beskrive, hvordan dette forholder sig, men
aldrig hvorfor det er således.
Det er ikke politisk korrekt at anklage islam for noget som helst.
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SOMALIA
Somalia gik i opløsning som stat i 1991.
Den nordlige tredjedel, Somaliland, løsrev sig og forblev en organiseret enhed. Somalia blev herefter styret af lokale rivaliserende klaner og
islamiske, ideologiske grupper. Der er på det seneste oprettet en formel
regering for landet, men de reelle magthavere er et kludetæppe af militariserede, stridende grupper. Der findes ingen retssikkerhed i landet. Juridisk styres landet af lokale høvdinges og imamers forgodtbefindende.
Civilsamfundet er i det offentlige svundet ind til et minimum. Skoler,
social- og teknisk service findes kun sparsomt. Civile rettigheder findes
ikke. Enheder for udvikling af landet ligger brak. Skoler, veje, hospitaler, undervisning, erhvervsudvikling og al infrastruktur er nødlidende
- eller er der slet ikke.
Somalia er i dag de enkelte gruppers indbyrdes kiv med hinanden.
Somalia er i dag forskellige muslimske gruppers krigsførelse mod hinanden og mod befolkningen. En sump af opløsning, ufred, fjendtlighed
og nedbrydning. I denne sammenhæng svømmer pirater som fisk i vandet. I denne sammenhæng fungerer den både lokale og internationale
muslimske terrororganisation Al Shabaab.
Landet styres af en forfølgerkultur. Landet ødelægges af en forfølgerkultur. Alle har mistillid til hinanden. Godsejere forfølger bønderne.
Imamerne forfølger, hvem de kan komme af sted med at forfølge. Den
ene gruppe forfølger den anden gruppe. Næsten alle somalier har forfølgerkulturen i blodet. Hvis de kommer til andre lande, så begynder de
fleste somalier hårdnakket at opbygge deres hjemlands forfølgerkultur,
der hvor de nu er kommet til. Ydre magter har ikke blandet sig i kulturen
i Somalia. Alle problemerne er skabt i landet selv af landets egne beboere. Somalia er et land, der ikke vil hjælpe sig selv.
Hvad er problemet? Problemet er islam, muhamedanismen, Muhammeds lære. Problemet er, at landet har krigens religion islam i en voldsom massiv form. Den totale ufredelighed, krigen mod alle andre end
en selv er islamisk. Eksistensen af noget andet end islam tolereres ikke
i landet. Men denne holdning går også ud over dem selv. Over for noget
sådant nytter ingen eftergivenhed, men kun modspil og styrke - både i
Somalia og i resten af verden.
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Hvad gør Vesten ved problemet. Man forsøger at ændre på nogle overfladiske strukturer, men man gør intet reelt ved problemet, for det ville
kræve, at man greb om nældens rod, det islamiske problem i landet. (red.)
Se videoer om Al Shabaabs forfølgelser:
http://www.youtube.com/watch?v=1LK8-4SO63Q
http://www.youtube.com/watch?v=iPBfER1tf6w
http://www.youtube.com/watch?v=RPWI-p9Kl4g&feature=related
og om volden i Mogadishu:
http://www.youtube.com/watch?v=CxPAhVkv2Vg&feature=related
Somalisk kristen dræbt - fire børn kidnappet
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/25272/
7. september 2010
Et medlem af en underjordisk kristen bevægelse i Somalia er blevet
myrdet af muslimske oprørere i en vedvarende kampagne for at fjerne
konvertitter fra islam. Lokale kilder sagde, at al Shabaab militsfolk gik
ind i huset til Osman Abdullah Fataho i Afgoi, 30 km fra Mogadishu i
Shibis distriktet, om natten den 21. juli og dræbte ham foran hans kone
og børn.
Fataho, der havde været kristen længe, var dybt involveret i de små,
hemmelige kristne samfunds arbejde. Lokale kristne sagde, at de mistænkte en person for at havde meddelt morderne om Fatahos tro.
Gerningsmændene bortført hans kone og børn, men senere løslod de
hende på betingelse af, at hun overdrog dem børnene til at blive uddannet som soldater.
”Vi ved, at de har taget børnene for at hjernevaske dem og for at ændre
deres livsstil fra kristen til muslimsk og at undervise dem i Koranen,”
sagde en kilde. ”Al Shabaab var klar over, at hendes mand var kristen,
men de var ikke sikker på hendes tro.”
Bortført blev den 5-årige Ali Daud Fataho, den 7-årige Fatuma Safia
Fataho, den 10-årige Sharif Ahmed Fataho og Nur Said Fataho på 15.
Man mistænker Al Shabaab oprørerne for at ville træne børnene til at
blive islamistiske soldater
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En kristen leder, som deltog i Fatahos begravelse den 22. juli sagde,
at en af den dræbte mands familie bemærkede, at oprørerne havde angrebet ham, fordi han havde forladt islam. Al Shabaab militsen menes at
have forbindelser til al Qaeda.
Hændelsen har spredt frygt blandt de trofaste i det lovløse land, der i
stort omfang er i hænderne på hensynsløse oprørere, der har til hensigt
at udrydde enhver kristen. Ledere fra den kristne undergrundsbevægelse
har været tvunget til at flygte fra deres hjem for at undgå at blive dræbt
af oprørere, sagde en leder, der sammen med syv andre midlertidigt er
flyttet til et mere fredeligt område. Han er ikke i stand til at rejse til sit
kontor af frygt for at falde i hænderne på de islamiske oprørere.
Al Shabaab, der kontrollerer store dele af det centrale Somalia, forbød
for nylig radiostationer at spille musik og forbød klokkeringning ved
afslutning af skoledagen, ”fordi de lyder som kirkeklokker.”
I 2009 opsøgte og dræbte militante islamister i Somalia mindst 15
kristne, herunder kvinder og børn. Nytårsdag 2010 dræbte al Shabaaboprørere den 41-årige kristne Mohammed Ahmed Ali, efter at han
havde forladt sit hjem i Hodan i udkanten af Mogadishu.
Den 15. marts dræbte al Shabaaboprørere Madobe Abdi i Mahaday i
en landsby 50 km nord for Jowhar. Abdi var ikke konverteret fra islam,
men som forældreløs var han blevet opdraget som kristen.
Den 4. maj skød militsfolk Yusuf Ali Nur i Xarardheere, ca 60 km
fra Jowhar. Den 57-årige Nur havde været på en liste over folk, som al
Shabaab mistænkte for at være kristne, fortalte kilder på betingelse af, at
de kunne forblive anonyme.
Den midlertidige regering i Mogadishu, der kæmper for at bevare kontrollen over landet, behandler kristne lidt bedre end al Shabaaboprørere
gør. Skønt præsident Sheikh Sharif Sheik Ahmed har erklæret sig selv
som moderat, så har han omfavnet en version af sharia, der kræver dødsstraf for dem, der forlader islam.
International Christian Concern (ICC) har erfaret, at medlemmer af
Al-Shabaab den 16. december har ødelagt et kristent bibliotek i Luuq
distriktet. De militante ødelagde biblioteket og bragte Bibler, kristne bøger og audio/video materialer til bycentret og brændte dem efter den
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muslimske middagsbøn… (Ingen
vestlige medier er forargede. Vi
hører her ikke nogen, der kræver
undskyldninger).
Fra Voice of the Copts:
http://voiceofthecopts.org/en/
press_release/islamic_militants_
destroy_underground_christian_
library_in_somal.html
Kristen familie klager over kidnapning af deres datter
Mogadishu, 6. oktober 2010 (CDN) - En kristen familie, der lever “under
jorden”, klager over kidnapningen af deres datter for en måned siden.
Islamister forsætter med at straffe dem, der forlader islam.
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/26696/
Familien til 17 årig pige misbruger hende, fordi hun forlod islam
Nairobi, Kenya, 15. juni 2010 (CDN) - De muslimske forældre til 17 årig
somalisk pige, der konverterede til kristendommen, slog hende voldsomt
og lænkede hende regelmæssigt i mere end en måned til et træ ved deres
hjem, fordi hun forlod islam.
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/21600/
Militante fra Al Shabaab henretter kristen leder
Nairobi, Kenya, 5. maj 2010 (CDN) - Islamister dræbte en leder af undergrundskirken i Somalia. Før han blev skudt i Xarardheere, var Yusus
Ali Nur på en liste over mennesker, som Al Shabaab mistænkte for at
være kristne. Al Shabaab har sammen med Al Qaida svoret at ville udrydde kristendommen i Somalia.
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/18721/
Islamister i Somalia dræber kirkeleder
Nairobi, Kenya, 24. marts 2010 (CDN) -Somaliske islamister opsporede
en leder af undergrundskirken, der tidligere var undsluppet et kidnap149

ningsforsøg, og dræbte. Islamister fra Al Shabaab
skød Madobe Abdi den 15. marts i Mahaday. Billedet viser et hus, som Al Shabaab plyndrede og derefter satte ild til, da de opdagede en Bibel i huset.
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/16692/
På CDN’s top 10 rapport for 2009
Los Angeles, 8. januar 2009 (CDN) - Afsløringen af, at
militante muslimer fandt og dræbte mindst 15 kristne
– herunder kvinder og børn, toppede listen af Compass
Directs beretninger for 2009.
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/13881/
Kristen kvinde i Somalia dræbt, da hun nægtede at bære tørklæde
Nairobi, Kenya, 27. oktober 2009 (CDN) - Tre maskerede islamister
skød og dræbte en somalisk kristen, der nægtede at bære det islamiske
tørklæde. Medlemmer af gruppen Suna Waljameca dræbte Amina Ali
i hendes hjem i Galkayo i Somalias Puntland region. Ali havde fortalt
kristne ledere, at hun havde modtaget adskillige trusler for ikke at bære
tørklædet, der er symbol på, at man tilhører islam. Hun blev overvåget,
fordi islamisterne mistænkte hende for at være en kristen. (Dette burde
give stof til eftertanke hos os)
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/11061/
Islamister dræber endnu en kirkeleder
Nairobi, Kenya, 1. oktober 2009 (CDN) - Militante islamister dræbte i
denne uge i Somalia en kvinde, der ledede en kristen undergrundsbevægelse i det krigshærgede land. En leder af Al Shabaab i Juba, der er
identificeret som Sheik Arbow, dræbte Mariam Muhina Hissein den 28.
september i landsbyen Marerey, efter at han havde opdaget, at hun havde
seks Bibler ….
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/10010/
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Konverteret fra islam dræbt
Nairobi, Kenya, 20. juli 2009 (CDN) -Islamister dræbte tidligt i morges
en kristen, der havde omvendt sig fra islam til kristendommen, i Mahadday Weyne i Somalia. Abdiraman var leder af en kristen undergrunds
cellegruppe.
http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/4496/
Se videoer om forfølgelsen af kristne i Somalia fra Martyrernes Røst:
http://www.youtube.com/watch?v=oTag0X6FYgo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-g7HFb_azsI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TXZnaQOFa34&feature=related
og fra TV stationen Africa Today fra Sydafrika:
http://www.youtube.com/watch?v=cs91uNJ6mWw&feature=related

En forladt gade i Somalias hovedstad Mogadishu. Det selvskabte kaos
råder. Somalierne flygter fra sig selv, og når de slår sig ned andre steder,
så forlanger mange af dem, at forholdene, der fører til dette kaos, etableres det nye sted. (red.)
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SUDAN 2011
Fra Sudans selvstændighed i 1956 blev det kristne, sorte Sydsudan undertrykt af det hvide muslimske Nordsudan. Befolkningen i Sydsudan
blev behandlet som 3. klasses mennesker. Fra 1983 til 2005 var der krig
mellem Nord og Syd, der gjorde militært oprør. I Sydsudan blev 2,5 millioner mennesker dræbt ved folkemord og 4 millioner blev forflyttet.
I 2005 tvang kristne i USA Bush-administrationen til at tvinge Nordsudan til at indgå en fredsaftale med Sydsudan. I fredsaftalen blev det
aftalt, at der fra 9.-15. januar 2011 skulle afholdes en folkeafstemning
i Sydsudan, om landet i fremtiden skulle være uafhængigt. Men Nordsudan fortsætter med at skabe forstyrrelser i Sydsudan ved angreb og
bortførelser ved grænsen og ved at skabe stammekonflikter. Nordsudan
håber at kunne destabilisere Sydsudan og derved hindre, at der kommer
nogen folkeafstemning.
USA’s præsident går på listefødder over for islam. Vil han holde Nordsudan fast på en fair folkeafstemning uden forstyrrelser i Sydsudan? Sudans præsident Bashir er ved den internationale domstol i Haag tiltalt
for folkemord. Stemmer Sydsudan for uafhængighed, vil han muligvis
forsøge at sætte hæren ind for at hindre en løsrivelse. Det er vigtigt, at vi
holder øje med Sudan i 2011. Men de mange års undertrykkelse har ikke
stoppet væksten i kirkerne i Sydsudan.
I Darfur udbrød der krig i 2003 mellem områdets sorte muslimske
nomader og Khartoum-regeringens forskellige lejetropper. Her bekriger
arabiske hvide muslimer sorte afrikanske muslimer. Man forsøger at
sætte fastboende fra Nordsudan ind i nomadernes områder. Nordsudan
har også her bedrevet folkedrab. I Darfur forfølger hvide muslimer sorte
muslimer.
Gennem FN blev der i februar indgået en skrøbelig våbenhvile i Darfur, men Khartoum-regeringen forsøger at destabilisere fredsudviklingen. FN har tilbudt de sorte i Darfur en folkeafstemning og tilhørsforholdet til Sudan, men de tør ikke tage imod dette tilbud at frygt for
repressalier fra Khartoum-regeringen i Nordsudan.
I Sudan forfølger de hvide muslimer både de sorte muslimer og de
sorte kristne. Sudan er en dobbeltracistisk stat, men det hører man ikke
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meget om i Vestens medier, for man skal jo respektere islam. Det hvide
Nordsudan holder på gammeldags vis sorte slaver fra Sydsudan. Det anslås, at der er 40.000 bortførte sorte mennesker fra Sydsudan, der i dag
lever som slaver i Nordsudan. Det er typisk arabiske militser, der i ly af
natten omringer en landsby og venter, til det bliver daggry. Her slår de så
til, rider ind i landsbyen og jager alle ud. I forvirringen dræber de mændene og kidnapper kvinder og børn. De sælges senere videre til brug som
ulønnet arbejdskraft eller som soldater. Det hører man meget lidt om i
Vestens medier, og slet ikke fra Amnesty International. (red.)
Orange: Det hvide muslimske Nordsudan
Grøn: Det sorte muslimske Vestsudan-Darfur
Blå: Det sorte kristne Sydsudan
Se også: Martyrernes Røst, Vikipedia og
Kristeligt Dagblad:
http://www.persecution.com/public/restrictednations.aspx?clickfrom=bWFpbl9tZW51
http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Sudanese_independence_referendum,_2011
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/312910:Den-tredje-verden-Ingen-skal-leve-som-slaver?all=1
Video om forfølgelsen i Sydsudan:
http://www.youtube.com/watch?v=Klf12SJN7X0
http://www.youtube.com/watch?v=L_PB0lg2TSc&feature=related
Video om den muslimske slavehandel i Sudan:
http://www.youtube.com/watch?v=L_PB0lg2TSc&feature=related
Video om folkemordet i Darfur:
http://www.youtube.com/watch?v=DisM3C3Y7JI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hXdWDM4fmRY&feature=related
Historie om Sydsudan: http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Sudan
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Ængstelse for at Nordsudan ikke vil respektere eller sabotere folkeafstemningen i 2011:
http://csis.org/publication/sudans-2011-referendum-main-challenges
Video om folkeafstemningen:
http://www.youtube.com/watch?v=TA69O8scCzI&NR=1
Video om Sydsudans frihed:
http://www.youtube.com/watch?v=X8ekzwrETDo
TV2 Afrika om folkeafstemningen:
http://www.youtube.com/watch?v=LlIL2gmXGg4&feature=related
Sidste nyheder:
http://news.google.com/news/story?ncl=daJW8eNsEcqR9TMU90pEu5FN64HM&hl=en&topic=w&ned=us
Politiet i Sudan hjælper muslimer med at overtager kirke
Nairobi, Kenya, 25. oktober 2010 (CDN) - Politiet i Sudan smed tidligere
i denne måned Den Presbyterianske Kirke ud af dets bygninger i hovedstaden Khartoum. Det hjalp dermed en muslimsk forretningsmand til at
overtage ejendommene, fortalte lokale kristne.
http://www.compassdirect.org/english/country/sudan/27596/
Konverterede fra islam kæmper for at overleve
Khartoum, Sudan, 13. april 2009 (CDN) - Da Halima Bubkier fra byen
Sinar sidste år omvendte sig fra islam til kristendommen, accepterede
hendes mand det uden problemer. Efter at have set ”Jesus filmen” følte
hun, at det var nødvendigt med en forandring af hendes håbløse og meningsløse liv. Men hendes mands muslimske omgivelser chikanerede
ham så meget, at han blev fjendtlig over for hende.
http://www.compassdirect.org/english/country/sudan/2992/
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Støtte til præsidenten fører til angreb på kirker
Nairobi, Sudan, 8. april 2009 (CDN) En støtteaktion til fordel for Sudans præsident Omar Hassan al-Bashir i anledning af, at han ved den
internationale domstol i Haag (ICC) er anklaget for folkemord vendte sig
hurtigt til organiserede angreb på kristne. Blandt andet ødelagde militæret kirkebygninger i Nuba. Kirkerne i Nordsudan har aldrig været i en
værre situation. De kæmper nu direkte for deres overlevelse…
(Her ser vi skoleeksemplet på, at hvis islam bliver konfronteret med
dets overgreb, så svarer islam igen med nye angreb. For islam er dialog
kun noget, der kan bruges, der hvor islam ikke har magten)
http://www.compassdirect.org/english/country/sudan/2924/
Efter folkeafstemningen
Fra den 9. til den 15. januar 2011 har
Sydsudan holdt en folkeafstemning, om
landet vil være selvstændigt. Nordsudan
blev af USA tvunget til at acceptere, at
folkeafstemningen fandt sted. 60% af de
registrerede vælgere har skullet stemme
for uafhængighed, hvis den skal blive til Mænd og kvinder i Sydsudan står
noget. Der bor 4,5 millioner vælgere i i kø i lange rækker i hovedstaden
Sydsudan. Derudover bor der 0,5 millio- Juba den 9. januar 2011 ved et afner sydsudanske vælgere både i Nordsu- stemningssted for at afgive deres
stemme. (AFP: Phil Moore)
dan og i udlandet.
De stemmer for at blive fri for forCa. 3,5 millioner vælgere har ladet sig følgelse, og for at deres eget lands
registrere. Afstemningen har fundet sted ressourcer kan komme dem selv til
i skyggen af trusler fra Nordsudan, som gode. (red.)
man også har frygtet ville underminere valget. Der er nu et overvældende flertal, der har stemt for uafhængigheden - ca. 98%, men der er
nok at strides om.
Sudan respekterer kun uafhængighed under stærkt udenlandsk pres.
Sydsudan har hovedparten af Sudans olie, men raffinaderierne ligger i
Nordsudan. Når Sydsudan i fremtiden vil bygge sine egne raffinaderier,
kan det igen kun ske via udenlandsk støtte.
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Uafhængigheden for Sydsudan er en forudsætning for at de kristne her
kan leve i fred for muslimerne. (red.)
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/01/10/3109288.htm
JUBA, Sydsudan 16. januar 2011 (AP) (Sydsudan har stemt) - De første
resultater af folkeafstemningen om uafhængighed viser et overvældende
flertal for Sydsudans selvstændighed. Præsidenten for Sydsudan bad i
dag for tilgivelse af Nordsudan og for drabene under årtiers borgerkrig.
Udmattede valgtilforordnede talte stemmer til over midnat og til langt
ud på morgenen. AP beretter om stikprøver, der viser, at 96% af vælgerne har stemt for uafhængighed.
http://warnewsupdates.blogspot.com/2011/01/south-sudans-vote-for-independence-ends_16.html
http://warnewsupdates.blogspot.com/2011/01/south-sudans-vote-for-independence-ends_16.html
Lad os bede for de kristne i Sydsudan: ”Kære Far, lad de kristne i
Sydsudan blive frie og ligeværdige mennesker. Vær du med dem i fremtiden. Beskærm dem også i fremtiden for Europas evolutionsateisme, for
Europas sekulariseringsateisme, for Europas glimmer, så de må kunne
fastholde dig i fremtiden”. (red.)
SYRIEN
OG JORDAN
De to lande indtager en mellemstilling. Der er ikke en direkte forfølgelse
af de kristne i de kirker, der har eksisteret siden oldtiden, så længe de
holder deres tro og gudstjeneste skjult privat og skjult i deres tilladte kirkerum, og så længe de ikke forsøger at vinde mennesker til troen uden
for deres egne familier.
En politisk ukorrekt tanke: Det ligner vel egentlig flertallet af danskernes holdning til kristendommen!?
Bevæger man sig som kristen uden for disse rammer, så kommer
diskriminationen og undertrykkelsen. Diskrimination kommer eksem156

pelvis, når man: søger job, søger uddannelse, søger at etablere sig som
erhvervsdrivende, søger om tilladelse til nye kirkebygninger, søger at
etablere nye kirkesamfund osv.
Det er ikke muligt at sælge kristen litteratur i almindelige boghandler.
Undertrykkelse kommer helt automatisk, hvis man på nogen måder
breder troen uden for kirkebygningerne og det private, eller hvis man
forsøger at vinde muslimer til den kristne tro, så træder den almindelige
sharialovgivning i kraft osv. (red.)
TYRKIET
Tyrkiet var i århundreder kernelandet i det kristne kulturland Byzans.
Allerede omkring år 200 var Lilleasien et kristent land, hvilket det forblev i 1000 år. Området var den åndelige og kulturelle kilde til opbygning af Europa. Kirkefædrenes tro kom i høj grad derfra. Nævnes kan
eksempelvis Gregor af Nyssa, Gregor af Nazians, Basilios den store af
Cæsarea.
Da Byzans efter 1071 faldt fra hinanden i Lilleasien, erobrede tyrkerne
landet og kvalte på muslimsk vis i løbet af de næste 300 år kristendommen i landet. Kun armenierne forblev kristne i området. Armenierne fik
man bugt med ved flere progromer, mest kendt er folkemordet efter den
23. april 1915. Et folkemord, som det internationalt er kontroversielt at
omtale af politisk korrekte grunde, og som man kan blive retsforfulgt for
at nævne i Tyrkiet i dag. Det officielle Tyrkiet benægter folkemordet og
bliver meget fornærmet, når nogen omtaler det.
I den tyrkiske befolkning er der i dag 40% meget sekulariserede mennesker og 60% stærkt troende muslimer. Kristen, positiv åndelighed findes ikke i den brede befolkning. Den rige, åndelige arv blev slået ihjel.
Tyrkiets historie før 1250 ligger i dag i ruinbyer, der kun interesserer
udlændinge og turistindustrien, da den ingen forbindelse har til den nuværende befolkning.
Det ortodokse patriarkat - den ortodokse kirkes formelt øverste ledelse
- i Konstantinopel - på tyrkisk Istanbul - eksisterer kun på papiret. Siden
1971 har Tyrkiet forbudt patriarkatet at uddanne præster i landet. Uden
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for patriarkens kontor er der opsat
en minaret med en lydstyrke, der
gør det vanskeligt at høre, hvad
der bliver sagt på kontoret. Det er
den sædvanlige islamiske respekt
for ikke-muslimer.
Den ortodokse og den katolske
kirke skal have lov til - og får det
ikke altid - at reparere en gammel
kirke. Ingen af kirkerne i Tyrkiet
har ret til at bygge nye kirker. De
fleste lever organisatorisk i de private hjem.
Hvis man holder bogudsalg af
kristen litteratur eller uddeler kristen litteratur, risikerer man overfald og drab. Retssagen angående
det tredobbelte muslimske drab
på tre kristne i Malatya i 2007 er
stadig uafsluttet, mens myndighederne og loven holder hånden over
morderne.
Kristen aktivitet anses i Tyrkiet
for at være en fornærmelse af tyrkiskheden. Der er intet officielt
rum for det kristne liv i Tyrkiet.
EU har ikke brug for undertrykte kristne i Tyrkiet. De er i
vejen. Desværre for EU er det en
gang imellem nødt til spagfærdigt
at ymte noget om undertrykkelsen
over for de tyrkiske myndigheder.
Sådan noget forstyrrer handelsinteresserne.

Det lukkede præsteseminarium på
Mamare øen

Gudstjeneste ved klostret i Trapezunt

Det historiske kloster fra 346 i Trapezunt
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Gudstjenesten den 15. august 2010 var den
første tilladte i 88 år. Patriarkernes kirke.

Ledelserne i EU og Tyrkiet har
andre interesser end befolkningernes. Her kunne man fra Gulag
Øhavet nævne Solzjenitsyns tese:
”Regimerne behøver sejre, men befolkningerne behøver nederlag.”
Patriark Bartolomæus 1.

Det ortodokse patriarkat i Konstantinopel:
http://www.patriarchate.org/index
Det historiske kloster fra 346 i Trapezunt.
http://www.patriarchate.org/multimedia/
photos?setID=72157624745722568
Patriarkens kirke: http://www.patriarchate.org/patriarchate/stgeorge
Hagia Sophia
Hagia Sophia: Den Hellige Visdom: Kristuskirken
i Konstantinopel indviedes i 537 af kejser Justinian.
Det var den største kristne kirke i århundreder. Den
var bærer af vidnesbyrd om troen og kulturen i tusind
år. Det blev alt sammen fjernet af sultanen i 1453.
Billeder og indskrifter blev mejslet ud af murerne eller malet over.
Efter at bygningen i 1935 blev til museum, er der dukket kristne mosaikker op på væggene under malingen.
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Hagia Sophia blev udsat for islamisk
behandling. Det muslimske tyveri af kirken fortsætter i dag. Islam har intet at
gøre i denne bygning. Minareterne har
intet at gøre ved denne bygning. Men
arkitekturen har stadig noget at sige os.
Det må kræves, at denne bygning overgives til Den Ortodokse Kirke.
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http://da.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Haga_Sofia_RB3.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ayasofya-Innenansicht.j
pg&filetimestamp=20100220232523
http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/70911/=DSCN3812.
JPG?size=webview
http://kunsthistorie.com/galleri/index.php?album=Tyrkia%2FHagia+So
phia+Istanbul&sortby=name&order=asc/
Læs om Sultan Mehmet 2.’s bestialske indtog i Konstantinopel den 29.
maj 1453 i Stefan Zweigs bog: ”Stjernestunder” i afsnittet ”Byzans”.
Det er en af verdenslitteraturens største perler.
Formodede mellemmænd arresteret i mordsagen i Malatya

Kristne martyrer: Ayden, Yksel og Geske

Istanbul, 21. oktober 2010 (CDN)
Formodede mellemmænd arresteret i Tyrkiet. Nøglevidner peger på, at
de ansvarlige befinder sig i de højeste kredse. En domstol i Malatya beordrede den 15. oktober formodede mellemmænd til mordet på de tre
kristne Necati Aydin, Ugur Yksel og Tilmann Geske den 18. april 2007
arresteret. Mellemmændene formodes at stå i forbindelse med folk fra
regimets øverste top. (De tre udbredte det kristne budskab, hvilket ikke
accepteres af hverken det religiøse eller verdslige magtsystem i Tyrkiet Men hvor anderledes er det i forhold til det danske magtsystem? - I Danmark slår magtsystemet ikke kristne missionærer ihjel, men det synes,
at de er besværlige)
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/27472/
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Kristne i Tyrkiet frikendt fra anklage om at fornærme tyrkiskhed
Istanbul, 19. oktober 2010 (CDN)
Efter fire års retsopgør ved en domstol
i Tyrkiet i Malatya frikendte dommeren Turan Topal og Hakan Tastan for at
have fornærmet “Tyrkiskheden” ved at
udbrede det kristne budskab, men samtidig gav han dem en stor bøde på et falsk
grundlag for at samle personlige data.
Turan Topal og Hakan Tastan
(Den tyrkiske stat er her kommet under
pres, for sagen drejer sig om, at staten har sat kristendommen på anklagebænken) http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/27157/
Stadig ingen beviser i retssag om fornærmelse af tyrkiskheden
Istanbul, 28. maj 2010 (CDN)
Den 11. høring i sagen om to tyrkiske
kristne, der er anklaget for at have fornærmet “tyrkiskheden” og islam ved at
udbrede det kristne budskab blev afsluttet
få minutter efter, at den var begyndt, fordi
anklagerne ikke havde noget materiale.
http://www.compassdirect.org/english/
country/turkey/20933/
Tyrkisk domstol fremskynder afgørelse i mordsagen fra Malatya
Malatya, Turkey, 24. feb. 2010 (CDN)
Den 19. februar ved den 24. retshøring
om mordene i Malatya i 2007 var dommerne ivrige efter at afslutte og skubbe
sagen ind under gulvtæppet, da de afviste de anklagede repræsentanters appel
om en undersøgelse af formodede bagmænds forhold.
http://www.compassdirect.org/english/
country/turkey/15613/
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EU-domstolen forkaster brug af ID-kort til religiøs diskriminering
Istanbul, 5. februar 2010 (CDN) - Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol beordrede den
2. februar Tyrkiet til at fjerne det religiøse tilhørsforholds-afsnit på borgernes civile ID-kort.
ID-kortene bruges i Tyrkiet til at diskriminere
det kristne mindretal, især dem, der er konverteret fra islam til kristendommen. Betegnelsen
ID-kort for muslim
’kristen’ på ID-kortet kan koste jobbet.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/14996/
Den europæiske HRC domstol giver kirke til at etablere sig
Istanbul, 18. december 2009 (CDN)
Den Europæiske Menneskerettighedsdomsol afgjorde tidligere i år, at en tyrkisk domstols afvisning af en kirkes ret til at etablere sig som en juridisk person med fonde og ejendomme strider mod
religiøs frihed. Mange håber, at dette vil ændre
situationen i Tyrkiet.
Advokaten Orhan Cengiz sagde, at det var den første afgørelse fra
domstolen, der fastslår at ikke-muslimske religiøse organisationer har
ret til at eksistere i Tyrkiet.
(Men den tyrkiske tilslutning til dette mangler stadig).
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/12896/
Plan om angreb på Tyrkiets religiøse minoriteter opdaget
Istanbul, 16. december 2009 (CDN) - Formodninger, der giver kuldegysninger, dukkede i sidste måned op i form af en detaljeret plan fra
tyrkiske flådeofficerer om at gennemføre trusler og vold over for landets
ikke-muslimer for at diskreditere den siddende regering.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/12618/
Truer med at dræbe præst pga. forbud mod minareter i Schweiz
Istanbul, 15. december 2009 (CDN) - Da Schweiz ved en folkeafstemning forbød bygningen af minareter, trængte en muslimsk gruppe ind den
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syriskortodokse kirke i Diyarbakir i det østlige Tyrkiet og truede med at
dræbe præsten, medmindre han ville rive kirkens klokketårn ned.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/12559/
Befolkningen er imod ikke-muslimske religiøse møder
Istanbul, 4. december 2009 (CDN) - Mere end halvdelen af den muslimske majoritetsbefolkning i Tyrkiet er imod, at folk fra andre religioner
holder møder eller uddeler materialer om deres tro, ifølge en undersøgelse, der er foretaget for nylig. Ali Çarkoglu, en af de to professorer ved
Sabanci-universitetet, der lavede undersøgelsen, sagde, at ingen ikkemuslimske møder i Tyrkiet er uden risiko.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/12322/
Domstol søger hjælp i mordsagen fra Malatya
Malatya, Turkey, 17. november 2009 (CDN) - Dommere og anklagere
ved retssagen angående mordet på tre kristne i Malatya i Tyrkiet forlængede den 13. december deres anmodning om hjælp fra Højesteretten
i Istanbul, samtidig med at rapporter kædede drabene sammen med de
øverste embedsmænd i politiet.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/11771/
Anklaget indrømmer igen at have begået mened
Istanbul, 25. august 2009 (CDN) - Emre Gunaydin, der er mistænkt for
mord, indrømmede i sidste uge i retten i Malatya, at han igen har begået
mened i retssagen angående det bestialske mord på tre kristne i Malatya
i Tyrkiet.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/5471/
Se videoen om mordene på de tre:
http://www.youtube.com/watch?v=O_0vEg9r478&feature=related
Tyrkisk kristen holdt som gidsel
Istanbul, 6. august 2009 (CDN) - Med et bizart udslag af tyrkisk nationalisme tog en ung muslim en kristen tyrker og holdt ham fast med en
kniv for struben og viklede hans hoved ind i det tyrkiske flag, samtidig
med at han truede at skære hovedet af ’missionær-hunden’ i fuldt dags164

lys. Yasin Karasu holdt İsmail Aydın fangen i mindre end en halv time
den 3. august i et befærdet område på den asiatiske side af Istanbul.
”Dette er Tyrkiet, og du kan ikke uddele bibeldele. Disse gudløse uden
den sande bog laver missionsvirksomhed!” råbte den unge muslim.
(Her burde de tyrkiske imamer i EU stilles til ansvar for denne holdning)
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/4249/
Kristen myrdet på en travl gade i Istanbul
Istanbul, 28. juli 2009 (CDN) - På en befærdet gade i Istanbul blev en
tysk forretningsmand, Gregor Kerkeling, dræbt med en kniv af den psykisk syge tyrker, Ibahim Akyol, fordi tyskeren var kristen. Vidner så
Akyol, der havde besøgt områdets kirker for at finde et kristent offer,
følge Kerkeling ud af den katolske kirke i Beyoglu distriktet. Kirkens
videoovervågning opfangede situationen.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/4468/
Bestræbelser på at forbinde mordene i Malatya
Malatya, Turkey, 28. maj 2009 (CDN) - Bestræbelserne for at sammenkæde morderne af de tre kristne i Malatya med folk højere oppe i systemet blev den 22. maj yderligere forsinket på grund af ændret vidneforklaring
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/4067/
Det lokale politis rolle i mordene i Malatya dukker op
Malatya, Turkey, 15. april 2009 (CDN) - To år efter mordet på tre kristne
i Malatya afdækkede forsvarsadvokaterne ved en retshøring den 13. april
vigtig information om den rolle, som det lokale politi spillede ved nedslagtningen.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/3019/
Kristne appellerer bøde for ”illegale fonde”
Istanbul, 26. marts 2009 (CDN) - Af frygt for, at en bøde, som en domstol
har givet to tyrkiske kristne for ulovligt at indsamle midler for at etablere
fonde, (uden hvilke kirker ikke kan fungere), vil skabe en ødelæggende
præcedens for kirkerne, har deres advokater planer om at sende sagen
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videre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Hakan Tastan og Turan Topal har hver betalt en bøde på 330 dollars, der
ikke kan appelleres inden for det tyrkiske retssystem.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/2820/
Retssag om ”Fornærmelse af tyrkiskhed” fortsætter
Istanbul, 20. marts 2009 (CDN) - Tyrkiets beslutning om at retsforfølge
to kristne på grundlag af en revideret lovudgave om at “fornærme tyrkiskheden”, fordi de to talte om deres kristne tro, stiller landets bestræbelser for at fremstille sig som positive over for ytringsfrihed og religiøs
frihed i et dårligt lys.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/2820/
Se video om tyrkisk forfølgelse af kristne:
http://www.youtube.com/watch?v=9-VmkQHncs4&feature=related
Forbindelse til bagmændene til mordene i Malatya efterforskes
Istanbul, 24. februar 2009 (CDN) - Identificeringen af mellemmændene
med forbindelse til gerningsmændene højere oppe i systemet forventes
at tage klarere form efter den seneste retshøring. Fire anklagede syndebukke er ikke de skyldige, siger ofrenes forsvarsadvokat, Ozkan Yucel.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/2193/
Kristen boghandel i Adana vandaliseret
Istanbul, 17. feb. 2009 (CDN) - Det Tyrkiske Bibelselskabs boghandel
i Adana blev vandaliseret igen den 12. februar. Et overvågningskamera
viser, at to unge angriber butiksfacaden. (Igen et eksempel på respekt)
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/8985/
Endnu to personer arresteret i mordsagen i Malatya
Istanbul, 12. februar 2009 (CDN) - En tyrkisk domstol har anklaget endnu to mænd for mordet på tre kristne i Malatya i 2007.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/2053/
Gammelt kloster truet
Istanbul, 22. januar 2009 (CDN): Syriske kristne i Tyrkiet siger, at uenig166

heden om det historiske Mor Gabriel
klosters jord er en del af et større system
med diskrimination mod religiøse mindretal i det muslimsk dominerede land.
http://www.compassdirect.org/english/
country/turkey/1796/
Advokater udvider omfanget af
mordsagen i Malatya   
Malatya, Turkey, 20. januar 2009 (CDN) - Forsvarsadvokaterne for tre
myrdede kristne er ved at sammenkæde vidnesbyrd om, at de skyldige
ikke bare er fire lokalt anklagede, men også folk i statens øverste top.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/scope/
Muslim dømt for at knivdræbe præst i Izmir
Istanbul, 12. januar 2009 (CDN) - En tyrkisk dommer idømte den 5.
januar en 19 årig muslim til fire og et halvt års fængsel for med en kniv
at have dræbt en præst i Izmir i 2007.
http://www.compassdirect.org/english/country/turkey/sentenced/
Videoer om forfølgelsen af kristne i Tyrkiet:
Tyrkisk politi smider armenier ud af en kirke: Tyrkisk politi forbyder en
gudstjeneste i en kirke i 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=SSAtcyiAatE&feature=related
Om det tyrkiske folkemord på armenierne:
http://www.youtube.com/watch?v=AtcOq1u9-ck&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vBY3owCJS44&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_TOx9jNpmTo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4n_OywOzPcQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=71wtSla3gKM&feature=related
Om forfølgelsen af kristne i Tyrkiet i dag:
http://www.youtube.com/watch?v=bBJpwE3eQS4
http://www.youtube.com/watch?v=C1RqS7KVaUE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jnhy_M3XSXI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hJs97daH068&feature=related
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THAILAND
Thailand og Kenya er eksempler på en henholdsvis buddhistisk og kristen majoritet
med et muslimsk mindretal.
Det karakteristiske er her,
at der, hvor den muslimske
minoritet er stærkest, begynder
den at forfølge landets egen
majoritetsbefolkning. Det er
åbenbart en risiko, ethvert land
løber ved at have en tilstrækkelig stor muslimsk minoritet. Politiet i det sydlige Thailand fjerner døde
budhister, der den 1. april 2010 blev skudt ned
Der er tale om to åbne lande,
af islamister. Der findes billeder, der er alt for
der får skrammer ved at huse brutale til offentliggørelse.
disse mindretal. (red.)
I de tre sydligste provinser anvender muslimerne vejsidebomber.
Se video: http://www.youtube.com/watch?v=MwMjUTQ0y-U
VIETNAM 2010
Forfølgelsen af kristne er barsk - især for uregistrerede og etniske minoritetskirker. Mange kirker har valgt at forblive uregistrerede på grund af
regeringens urimelige restriktioner over for de registrerede kirker.
Voldsomme arrestationer, afstraffelser og bøder er almindelige. Mange kristne er i fængsel. Kun nogle få er løsladt, og mange er blevet tvunget til at undsige deres tro. Adskillige kristne fra etniske mindretal er
rapporteret døde både under og efter fængselsophold på grund af skader,
de er påført ved tortur. Regeringen har øget sine anstrengelser, samtidig
med at kirkerne vokser og rækker ud til mennesker.
En af de fængslede, Cong Nhan fortalte: ”I fængslet blev Jesus min
bedste ven, min lærer og den, som bar mine byrder for mig.”
Kilde: Martyrernes Røst:
http://www.persecution.com/public/restrictednations.
aspx?clickfrom=bWFpbl9tZW51
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Fra 1963 til 1975 beskæftigede medierne sig dagligt med Vietnam.
Men efter at Nordvietnam den 30. april 1975 erobrede Saigon og derefter
indførte et marxistisk diktatur i Sydvietnam, har medierne så godt som
ikke haft interesse for at beskæftige sig med landet. Det siger meget om
medierne. Og forfulgte kristne! Hvem har brug for dem?
Cong Nhans vidnesbyrd viser en åndelig virkelighed, der forklarer
noget om, hvorfor den kristne tro er stærk i Asien og Afrika. (red.)
Regerings-inspireret bande
angriber huskirke
Ho Chi Minh City, (Saigon) 23.
juli 2010 (CDN).
Søndag den 18. juli angreb en
ungdomsbande en huskirke,
mens menigheden holdt gudstjeneste i landsbyen Xi Thoai i
Phu Yen provinsen på Vietnams
sydkyst, fortalte kristne kilder.
De unge smadrede husets vægge
Kirkeledere beder for ofrene
og for forfølgerne
og gjorde stor skade indenfor, da
de rettede angreb imod Mang Vuong, fordi han var blevet kristen, og
fordi han har indrettet sit hus til huskirke ....
http://www.compassdirect.org/english/country/vietnam/23120/
Kristen vietnamesisk familie tvunget i skjul
Ho Chi Minh City, 1. april 2010 (CDN).
Hmong Christian Sung Cua Po, der lider under lokale vietnamesiske embedsmænds alvorlige misbrug, flygtede den
19. marts ind i skoven.
En udvisningsordre er blevet udstedt
på hans familie, ifølge en kristen leder i
området ....
http://www.compassdirect.org/english/
country/vietnam/16932/
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Myndighederne i Vietnam stopper kristnes julefejring
Hanoi, Vietnam, 20. december 2010 (CDN) - I hvad, der viste sig at være
en del af regeringens angreb på protestantisk kristendom i Vietnam, blev
hundreder af kristne fra 10 nordlige provinser holdt borte fra en fejring
af julen, der skulle finde sted i Hanoi.
http://www.compassdirect.org/english/country/vietnam/30101/
ZANZIBAR
Evangelist arresteret i Zanzibar
Nairobi, Kenya,
19. august 2010 (CDN)
Kristne universitetsstuderende på øen Zanzibar i
Tanzania har fået at vide,
at de ikke må holde gudstjeneste samtidig med, at
en kristen leder på en anden del af øen er blevet
fængslet …
http://www.compassdirect.
org/english/country/tanzania/24643/
Zanzibars styre stopper bygning af kirke
og lader en moske opføre på stedet
Nairobi, Kenya, 6. august 2010 (CDN) - På Zanzibar, der ligger på nogle
øer ud for Afrikas østkyst, og som har selvstyre i Tanzania, begrænser
det lokale styre de kristnes muligheder for at få jord. I den situation har
områdets embedsmænd aftalt med de lokale muslimer, at de kan opføre
en moske på den byggegrund, hvor der er planlagt en kirke.
http://www.compassdirect.org/english/country/tanzania/23756/
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YEMEN
Video: http://www.youtube.com/watch?v=xlaXoWbi90I
Yemen er et af de mest undertrykkende områder. Landet huser også
mange aggressive islamister, men det ligger isoleret, så man lægger derfor ikke så meget mærke til det.

Ethiopiske immigranter i Yemen
Millioner af ethiopiske kristne immigranter lever under
vanskelige sociale,
kulturelle og økonomiske vilkår i
Yemen.
Sult, arbejdsløshed, tortur, misbrug og mangel på
frihed og demokrati i deres fødeland
tvinger dem til at emigrere til Yemen, der er et af verdens fattigste lande.
For at overleve må en kristen i Yemen konvertere til islam, ellers bliver
han udstødt. Følgerne af ikke at konvertere til islam kan føles både i livet
og i døden.
Hvis en ethiopisk immigrant forbliver kristen, så kan pågældende efter døden ikke blive begravet i Sanaa. Den afdødes navn må ændres til et
islamisk navn mod betaling af en afgift.
http://www.orato.com/world-affairs/christians-denied-funerals-yemen
Yemen havde i begyndelsen af 600-tallet jødisk flertal i befolkningen,
hvor der også var mange kristne, men det fik islam gjort kål på ved, som
alle andre steder, hvor islam tager magten, at sikre sig monopol på det
offentlige rum. Både jøder og kristne blev gjort til andenklasses mennesker.
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Nordyemen med Sanna som hovedstad blev i 1999 forenet med Sydyemen med Aden som hovedstad, men det samlede Yemen er en mislykket
statsdannelse, hvor der er uro og intet initiativ til noget konstruktivt.
Islamisk vrede, fattigdom og manglende udvikling hersker. Gamle,
etablerede kirker tolereres inden for deres private hjem og kirkerum,
men drab og bortførelser af kristne sker med mellemrum. Noget sådant
er jo en islamisk rettighed.
Flere millioner ethiopiske kristne immigranter lever under forhold,
som Vestens medier andre steder ville råbe højt om. (red.)

YESHUA MESSIAH
- JESUS KRISTUS
Negativbilledet fra stålingen ved
opstandelsen på ligklædet i Torino.
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Nyere kammerater

Gamle kammerater

Magt- og penge-kammerater på sandhedens bekostning

Flere kammerater

Gamle kammerater:
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/archives.html
Nyere kammerater:
http://www.google.dk/search?sourceid=navclient&ie=UTF8&rlz=1T4SUNA_enDK240DK240&q=Billede+af+pr%c3%a6sident+B
ush+og+kong+Abdullah
Flere kammerater: http://www.youtube.com/watch?v=9WlqW6UCeaY
173

KULTURRADIKALISMEN
Kulturradikalisme, idékompleks og intellektuel venstrebevægelse i mellemkrigstiden.
Kulturradikalismen opfattes som en fornyelse af den brandesianske radikalisme fra 1880’erne og er ikke mindst knyttet til personer som Otto
Gelsted, Poul Henningsen og Jørgen Jørgensen.
http://www.leksikon.org/art.php?n=1483
Kulturradikalismen fik klar indflydelse inden for børneopdragelse og
pædagogik, men også inden for historieskrivning, kultur- og samfundsdebat, i organisationer og institutioner, på kultur-, skole- og seksualpolitik, på byplanlægning og boligbyggeri. Fra 1960’erne bredte idéerne sig
via litteratur, presse, teater, film, radio og tv med skribenter som Paul
Hammerich, Jesper Jensen, Leif Panduro, Klaus Rifbjerg, Villy Sørensen og siden Hanne Reintoft, Tine Bryld o.a. Nogle af deres angreb på
den offentlige mening blev belønnet med priser fra PH-Fonden (196782), finansieret af indtægter fra PH-lampens internationale succes.
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/
Litter%C3%A6r_terminologi/kulturradikalisme
Eftertiden kaldte bevægelsen kulturradikal. Selv kaldte den sig modernisme, kriticisme eller med et lån fra grundtvigianismen for frisind.
Kulturradikalismen indeholder som navn to vigtige signaler, som gør
det nærliggende også retrospektivt at bruge termen. Bevægelsen var i
det væsentlige en kultur-bevægelse. Og den var den gamle radikalismes
arvtager.
http://www.nordiskkulturinstitut.dk/arbejdspapirer/kulturradikalismen_
og_kulturpolitikken.pdf
På tragisk vis har kulturradikalismen låst sig fast i kampen mod den
religion, som historisk har medvirket til at skabe det sociale rum, som er
kulturradikalismens egen livsbetingelse. At den derved skulle medvirke
til at kvæle sine egne sociale forudsætninger, synes den hverken at have
fantasi eller tankekraft til at forestille sig.
http://www.nomos-dk.dk/midgaard/sorlander16.htm
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For de kulturradikale var hovedfjenden lige fra Georg Brandes’ dage
det borgerlige samfund, der lå som en kvælende dyne over al fri udfoldelse, og det var kristendommen, der opfattedes som den forstenede
livsløgn, som beskar enhver sund og naturlig udfoldelse af menneskets
evner og drifter. Også nationalfølelsen var suspekt, den var for dem pisket frem af tabte krige og en kompenserende selvmedlidenhed, pinagtig
som indeklemt brok. Den forhindrer, at man kan rejse sig frit og skue ud
i den store verden. Det bedste forsvar mod en provinsiel og grænsevogtende nationalisme, er en principiel pacifisme.
http://www.pouleandersen.dk/artikler/Kulturradikalismen%20og%20
det%20totalitaere.htm
http://www.kulturkritik.dk/fra_kulturradikal_til_nationalkonservativ_
kulturpolitik.htm
Kommentar (red.)
Kulturradikalismen har først og fremmest været et grundlæggende opgør
med vores almenmenneskelige, nationale og åndelige nedarvede værdier
gennem flere århundreder. Opgøret har ikke blot været delvist, men totalt helt ud i de mest bærende områder.
Bevægelsen begynder med den såkaldte oplysningstid først i 1700-tallet, hvor man definerer ægte oplysning som noget, der hviler på menneskets egne tanker løsrevet fra Gud. Dens store gennembrud kommer
med Den Franske Revolution i 1790’erne. Samtidige udtrykte, at der da
opstod en religion, der bestod i at benægte alle andre religioner, og at
dens tilhængere var meget troende.
I 1794 blev Frankrig udråbt som verdens første ateistiske stat. Ved
Festen for Fornuften, der var en slags opera i Notre Dame katedralen, lå
nationalforsamlingens ledere ved alteret på knæ foran en ung, obskønt
påklædt pige, der skulle repræsentere fornuften. Den ateistiske franske
revolution var en kulturrevolution og ikke som den russiske i 1917 en
økonomisk revolution, men den fik langt mere blivende betydning.
I Danmark brød kulturradikalismen igennem med Georg Brandes i
1871. Den fik et opsving igen i 20’erne og 30’erne med folk som Poul
Henningsen og Otto Gelsted. Kendt er fra 70’erne en forfatter som Klaus
Rifbjerg. Et nutidigt skoleeksempel på en kulturradikal forfatter er Han175

ne Vibeke Holst. Tilsvarende kulturradikale skoleeksempler indenfor
journalistik og politik er Georg Metz og det Radikale folketingsmedlem
Morten Østergård.
Kulturkonservative menneskelige værdier er blevet fejet under bordet
i samfundets besluttende organer. De nationale fælles værdier er i høj
grad forsvundet. Kristendommen er systematisk blevet trængt tilbage i
befolkningen. Bevægelsens indflydelse har desværre været gennemgribende.
Et eksempel på rendyrket kulturradikalisme
”Jeg er ikke enig i det synspunkt, at motivet til ens handlinger skal være
at gavne andre, for at det kan kaldes moralsk. Moral skal ikke nødvendigvis defineres i relation til andre. Folk, som mig ønsker at tilfredsstille
vores hjerter fuldt ud, og i den proces har vi automatisk de mest værdifulde moralkoder. Selvfølgelig findes der mennesker og ting i verden,
men det er alt sammen kun til for mig.”
”Folk som mig har kun ansvar over for os selv! Vi har ikke noget ansvar over for andre.”
”Jeg er kun ansvarlig over for den virkelighed, jeg kender til - og absolut ikke ansvarlig over for noget andet. Jeg kender ikke noget til fortiden,
jeg kender ikke noget til fremtiden. De har ikke noget at gøre med mit
jegs virkelighed.”
”Nogle siger, at man har ansvar over for historien. Det tror jeg ikke på.
Jeg er kun optaget af at udvikle mig selv. Jeg har et ønske og reagerer på
det. Jeg står ikke til ansvar for nogen.”
”Et godt ry efter døden kan jeg ikke bruge til noget, for det hører
fremtiden til og ikke min egen virkelighed. Folk som mig skaber ikke
bedrifter til fremtidige generationer.”
”Jeg tror ikke, at disse bud - som ”du skal ikke dræbe”, ”du skal ikke
stjæle” og ”du skal ikke tale ondt om” – har noget med samvittighed at
gøre. Jeg mener, at det udelukkende er et udslag af trang til selvopholdelse.”
”Alle hensyn må ske udelukkende af hensyn til en selv og afgjort ikke
for at efterkomme ydre moralkrav eller såkaldt ansvarlige følelser.”
”Store krige vil altid finde sted, så længe der findes jord og himmel,
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og vil aldrig blive udryddet. Idealet om en verden med stor lighed og
harmoni er en misforståelse.”
Mao Zedong. Kinas hersker fra 1949 til 1976.
(Jung Chang: ”MAO” side 14 og 15)
Mao Zedong mente, at samvittigheden kunne gå ad helvede til, hvis den
var i modstrid med hans impulser.
DEN PSYKOLOGISKE FORFØLGELSE
AF KRISTNE I EUROPA
Kulturradikalismen har erobret det offentlige rums forskellige områder
og har - bortset fra nogle få historiske symboler - forvist kristendommen fra det offentlige rum. Kristendommen er blevet sat i det private
rums fængsel. Kristne holdninger er i det offentlige gjort til de forkerte
holdninger. Kulturradikalismen har skabt et kulturelt-psykologisk klima,
hvor kristne, hvis de tager troen med ud i det offentlige rum, er blevet
gjort til de forkerte mennesker. Kulturradikalismen har skabt et psykologisk klima i det offentlige rum, der sætter kristne på B-holdet, mens
modernisterne med deres relativering af alt udgør A-holdet.
Kulturradikalismens klassificering af mennesker i et A-hold og i et
B-hold - med de kristne på B-holdet - gælder ikke blot overordnet i det
offentlige rum, men også i alle detaljerne. Alment sættes enhver, der i
det offentlige rum bekender sig som kristne, på B-holdet, men det gælder
også på arbejdspladsen, for børnene i skoleklasserne, i medierne osv.
Hvis man ikke fortæller om sin kristne tro til nogen, men kun passer
sig selv, så tolereres man, men man er ikke helt fin. Denne psykologiske
forfølgelse er især i Nordvesteuropa massiv. Da kristendommen styrkes
uden for Europa, men svækkes i Europa, så kan man deraf se, at den
psykologiske forfølgelse er værre for menneskesindet end den fysiske
forfølgelse.
Kulturkristendom/personligt trosforhold: Kristendommen består både
af et personligt trosforhold og af kulturelle vaner, symboler, værdier osv.,
der er udledt af troen. Det er den kristne tro, der skaber den kristne kultur. Det er ikke omvendt. Det er der mange, der har taget fejl af. Uden
177

den kristne tro dør den kristne kultur. Kristendommen i Europa og især
i Nordvesteuropa har i langt højere grad end i de øvrige verdensdele kulturen med stort og troen med lille. Den åndelige lampe brænder derfor
svagt i Europa.
”Praktiske” eksempler på kulturradikal apati mod kristen tro (red.)
1) Iflg. en artikel den 15. maj 2010 i Kristeligt Dagblad (KD) er en fraskilt far af Statsforvaltningen Syddanmark blevet nægtet samvær med
sin egen otteårige datter - blot fordi han tager sin datter med til gudstjeneste i den pinsekirke, han plejer at komme i. Ifølge artiklen i KD
skriver Statsforvaltningen Syddanmark udtrykkeligt: “Det er et vilkår
for samværet, at (faderens navn) ikke tager (barnets navn) med hen til
steder, hvor pinsekirkens/missionens medlemmer dyrker deres religion”.
www.eftertanke.dk
2) 15. oktober 2006 forbød British Airways sine medarbejdere at bære
et kors som halssmykke - samtidig med, at British Airways accepterede
medarbejdere med det muslimske tørklæde. Efter offentligt pres erklærede British Airways den 19. januar 2007, at det ville tillade medarbejdere at bære kors som halssmykke.
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Airways_cross_controversy
3) Efter at EF-domstolen har givet
en italiensk kvinde ret i en klage over
et kristent kors i en offentlig skole, er
der udbrudt en bølge af civil ulydighed i Italien, ikke kun fra borgernes,
men også fra politikernes side.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har den 3.
november 2009 offentliggjort en dom,
der sagde, at et kristent kors i et italiensk klasseværelse var en overtrædelse af skoleelevernes religionsfrihed.
Ved Menneskerettighedsdomstolen lader det til, at den ”skønsmæssige
margen” kun er i kraft den ene vej - nemlig når det gælder om at lade
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regeringer have friheden til at forbyde religiøse symboler, men ikke når
det gælder om at lade dem have frihed til at stille religiøse symboler til
skue. Det er et ejendommeligt spring fra de oprindelige principper i artikel 9, hvis mening er at forsvare religionsfriheden, men som nu bruges
til at påtvinge frihed fra religion.
I den lombardiske by Busto Arsizio hænger kommunerne EU-flaget,
symbolet på undertrykkelse, på halv uden for de kommunale bygninger,
mens borgmesteren i San Remo øjeblikkeligt får opstillet et to meter højt
kors på rådhuset.
Ifølge www.kath.net har borgmesteren derudover har bebudet kontroller på de offentlige skoler, der skal vise, hvor der mangler et kors, og
sørge for at et bliver hængt op, hvor dette skulle mangle. Nu hænger der
også et stort kors på facaden af Bellini-teatret i Catania.
Den italienske regering udtaler: ”Vi beholder korset.” Dommen afstedkommer ingen tvang. Derfor vil korsene blive hængende i de italienske klasseværelser, uafhængig af udfaldet af den italienske regerings
protester i Strassbourg.
http://blog.balder.org/?p=821 og
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/346908:Kronik--Mindretalletstyranni-traeder-nu-klart-frem-i-Italien
Det er værd at bemærke, at EU domstolen ønsker frihed fra religion,
men ikke frihed til religion. (red.)
4) Den 16. maj 1995 erklærede den tyske Forbundsforfatningsdomstol, at der i skolerne i Bayern ikke længere måtte hænge kors.
Efter dommen besluttede delstatsregeringen i Bayern at lade korsene
hænge, men indrømmede efter endnu en domsafsigelse fra Forbundsforvaltningsretten i Berlin i 1999 forældre mulighed for anonymt at klage
over korset i klasseværelset. Praksis er således nu, at hvis blot forældre
til én elev i klassen klager, tages korset ned.
http://www.djoef.dk/Udgivelser/Juristen/Juristen2004/Juristennr52004/
ReligioesesymboleriTyskland.aspx
Igen: Frihed fra, men ikke frihed til. Man mærker hensigten og bliver
forstemt. Alt, hvad der måtte være af rester af kristendommen i det offentlige rum, skal fjernes. (red.)
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Den kulturradikale politiske korrekthed
Kulturradikalismen har skabt en såkaldt politisk korrekthed, som flere
andre grupper tilslutter sig enten uden at tænke over det eller modvilligt.
Denne politiske korrekthed er falsk. Den bygger på, at dele af sandheden,
som herskende establishments helst ikke vil tale om, skubbes ind under
gulvtæppet. Den bygger også på, at løgn, som herskende establishments
bygger på, ikke må drages i tvivl. Eksempler på den falske politiske korrekthed er, 1) at islam ikke må kritiseres, og 2) at forfølgelse af kristne
helst ikke skal nævnes, slet ikke hvis forfølgelsen er muslimsk, 3) at det
geniale i homoseksualitet ikke må betvivles, 4) at kristne holdninger er
upopulære og helst ikke skal nævnes, 5) at fri abort ikke må problematiseres, 6) at marxismen ikke er så slem endda, 7) at én religion ikke må
foretrækkes frem for en anden, 8) at evolutionslæren ikke må problematiseres, 9) at man tier over for en problematisk alkoholkultur, 10) at
nationale værdier er mindreværdige, 11) at såkaldt globalisering altid er
godt, 12) at modstand mod centralisering er egoistisk og populistisk, 13)
at seksuel monogami er betænkelig og primitiv i det gode selskab, 14)
kristendommen er til fri forhånelse og nedgørelse. OSV. (red.)
Det kulturradikale menneskesyn
For de kulturradikale er det kulturradikale menneskesyn det eneste
rigtige menneskesyn. Alle andre menneskesyn er for de kulturradikale
forkerte. Den Franske Revolution spiller en stor rolle for dannelsen af
bevægelsens tidlige rødder. Det kulturradikale menneskesyn indbefatter
blandt andet: 1) at livet er en kemisk tilfældighed. 2) at se ned på nationale værdier. 3) ringeagt af ufaglærte. 4) at se ned på og håne den kristne
tro og kristne værdier. 5) at se ned på nedarvede værdier. 6) Uanset hvad
at vise forståelse over for islam og tidligere også over for marxismen. 7)
Taktisk at benægte virkeligheden af ovennævnte punkter.
Det kulturradikale menneskesyn er, set ud fra nationale og kristent
åndelige værdier, uacceptabelt. (red.)
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AMNESTI INTERNATIONAL (AI)
Amnesti Internationals forhold til forfølgelse, flygtninge og menneskerettigheder er stadig totalt præget af falsk politisk korrekthed.
Muslimernes forfølgelse af kristne nægter AI at beskæftige sig med
og at tage op. AI i København nægter at svare på mail om spørgsmålet.
Direkte forespurgt om islams forfølgelse af kristne og af folk fra andre
religioner, så svarer AI i Odense, at det kan man ikke gøre noget ved,
for det er etnisk. Etniske og religiøse forfølgelser tager AI sig ikke af. AI
tager sig kun at det, som AI definerer som politisk forfølgelse.
Men det er ikke nok med det. For læser man AI’s blad, så får man det
indtryk, at undertrykkelsen af menneskerettighederne overvejende foregår i Europa og i Nordamerika. Kritikken af undertrykkelsen i Asien
og Afrika er langt mindre i AI’s blad. Det er ikke Pakistan og lignende
lande, som AI retter brodden imod, men Danmark og lignende lande. AI
er en kulturradikal organisation, der fører kulturradikal politik. (red.)
ATEISMEN
- EN PRIMITIV NATURRELIGION
Når vi graver ned i ateismen, opdager man mere og mere, at ateismen i
virkeligheden er en primitiv naturreligion.
Hvem er vi? Hvorfra kommer vi? Hvorfor er vi her? Og hvor går vi
hen? - Disse spørgsmål har til alle tider været grundlæggende for tilværelsen og er blevet formuleret af mennesker til alle tider.
Men blot ikke af ateisterne, der med fornægtelse af al religion insisterer på at have et endegyldigt svar på alle livets spørgsmål.
Det er dog et ræsonnement, der ikke tillægges autoritet uden for Europa.
”Jeg tror ikke på Gud” er en universalløsning. Med den har ateisterne
fritaget sig for enhver form for grublen over, hvorfor vi fødes, hvorfor vi
skal være til, hvorfor vi skal dø. Når de forkaster den kristne Gud, mener
de at have fået fred i sjælen.
De afgørende livsforhold tynger ikke det germanske menneske. Vi orienterer os på en anden måde, end man gør på de andre kontinenter.
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Det man i de germanske områder har været orienteret imod
- også i hedensk tid - kan sammenfattes i ”år” og ”fred”
Vi er kun optaget af de materielle vilkår for eksistens. I hedensk tid
skabte man ”år” og ”fred” ved gudernes hjælp; sikrede sig markernes
frugtbarhed og kvægets trivsel.
I moderne tid er det eksistentielle problem stadig et spørgsmål om
levestandard. I hedensk tid var det afgørende, at kornet groede, så man
kunne komme godt igennem vinteren.
I moderne tid har vi råd til at forsyne os fra stormagasinernes hylder
og tilfredsstille vort behov for statussymboler.
Vi har aldrig frigjort os fra det syn på tilværelsen, der rådede i hedensk naturreligions ”regeringstid”.
Ateismen bygger på naturreligionens koncentrering sig om frugtbarhed og velstand, hvilket er de flestes religion i Europa. (red.)
MILITANT ATEISME
I de senere år er der i Vesten opstået en stadig mere militant ateisme.
Ateismen er ikke mere tilfreds med at være fuldt ligeberettiget med alle
andre religioner. Den forlanger monopol på det offentlige rum. Den ønsker at fjerne alle rester af andre religioner fra det offentlige rum. Det
forsøges gennemført med alle midler, så som medierne, domstolene og
statsmagten.
Eksempelvis erklærer EU-domstolen korsene i skolerne i Bayern og i
Italien for at være ulovlige og i strid med ateisternes menneskerettigheder. Det kulturradikale Center Mod Racisme rejser retssag mod kristne
foreninger, der i annoncer efter medarbejdere forventer en kristen holdning hos disse. Det påstås at noget sådant er racisme. Altså vil ateisterne
have ret til at blive ansat i kristne organisationer.
Richard Dawkins og andre tilhængere af evolutionsteorien går til angreb på kristne, hvis de i det offentlige rum fastholder trosbekendelsen
- ”Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber”
- som en naturvidenskabelig virkelighed - det vil sige som andet end
en eventyrhistorie. Hvorfor er ateismen i stigende grad militant? En af
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grundene kan være, at ateismens tidevand har toppet. Ateismens tidevand er begyndt at løbe udad, selv om der kan gå lang tid inden det ses.
Det skaber en vis frustration hos ateisterne. OSV. (red.)
MILITANT SEKULARISERET HUMANISME
En parallel til den militante ateisme i Europa er den militante sekulariserede humanisme. Endemålet er det samme, dog med den tendens, at ikke
kristne religioner i nogen grad tolereres. Men den militante humanisme
er overfølsom over for alle rester af kristendommen i det offentlige rum.
Den går til angreb på de mindste rester af kristendommen i det offentlige
rum. I julen 2010 er der begyndt at komme bemærkninger i pressen af
denne art: ”Kirken har ikke noget med julen at gøre.”
Så meget har den sekulariserede humanisme fået trængt kristendommen ud af samfundet, så dele af befolkningen i Danmark mener, at kirken ikke har noget med julen at gøre. Kirken er måske endog et forstyrrende element i julen! I tusind år har julen i Danmark drejet sig om Jesu
fødsel, men nu drejer julen i Danmark for dele af befolkningen sig kun
og den hedenske solhvervsfest.
Når naiviteten tror, at en aftale med denne tidsåndsstørrelse er en
aftale, så tror man forkert. En aftale er kun pausen før næste angreb.
Denne bevægelse stoppes kun ved spirituelle modangreb. Den militante
sekulariserede humanisme hader kristendommen så meget, at den imod
sin vilje giver islam øget plads i Europa. Den sekulære humanisme er
kristendommens absolutte modsætning. En markant figur i denne tidsånd er Richard Dawkins: http://www.crosswalk.com/1248071/
Danmark 31. december 2010 kl. 23.45: Indtil for et par år siden var der
på dette tidspunkt i P2 den kristne vægtersang. Nu er den sløjfet. Den
sekulariserede humanismes ragekniv mod det åndelige har været der.
Således har det været på tusinder af områder siden 2. verdenskrig.
Når klassiske børnebøger i dag oversættes, eksempelvis ”Frændeløs”
og ”Robinson Crusoe”, så fjerner forlagene disse bøgers kristne indhold.
Ebberup skole på Sydfyn forbyder på sidste skoledag før jul eleverne
at deltage i den hidtidige sædvanlige gudstjeneste. I den anledning inter183

viewer avisen en pige i 9. klasse fra skolen. Her siger hun: ”Kirken har
ikke noget med julen at gøre.” Dette tyder på, at for dele af befolkningen
er julen kun en solhvervsfest. ”Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens Skaber”. Det skal man ikke sige i selskab med militant sekulariserede humanister, for så er man moden til indlæggelse, lige
som tilfældet var i Moskva for 30 år siden. De har dog ikke magt til at
foretage indlæggelsen. (red.)
BARNABASFUND OM VESTENS MILITANTE
SEKULARISEREDE HUMANISME
Fra bladet ”The Way Ahead”:
Kristendommen er under belejring. Englands nationale religion har aldrig været så marginaliseret i samfundet som nu. Hvis det at praktisere
kristen tro er uden for loven, så vil det ikke vare længe, før kristent troende finder sig selv uden for loven.
Til trods for, at den sekulariserede humanisme anser sig selv for tolerant, så er bevægelsen fundamental intolerant over for kristendommen
og moralske værdier, der er udledt af Bibelen. Den har brugt Vestens
skam over to verdenskrige, kolonialisme, racisme og holocaust til at gøre
religion, især kristendommen, til syndebuk, samtidig med at den skjuler
den kendsgerning, krigene og folkemordene i det 20. århundrede var
skabt af ikke-religiøse og sekulariserede ideologier. Samtidig har postmodernismen fremmet en moralsk relativisme, der har til formål at underminere kristendommens sandhedskrav.
Sekulariseret humanisme er en ideologi, der er baseret på ”oplysningstidens” syn på, at menneskeheden definerer sig selv uden Gud, og at
den menneskelige fornuft er det eneste grundlag for viden. Det er et
materialistisk verdenssyn, der udelukker eksistensen af en overnaturlig
virkelighed, og som betragter religion som skadelig. Bevægelsen går i
sandhedens og tolerancens navn imod religion og prøver at forvise den
til det private rum.
Mange vestlige ledere inden for: den akademiske verden, medierne
og politik har accepteret den sekulariserede humanisme. De forkaster
ethvert krav om universel, objektiv sandhed og fremmer derfor kulturel
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og åndelig forvirring. Samtidig er de i stigende grad intolerante over for
dem, der ikke accepterer deres synsvinkler.
BBC er ikke neutral eller objektiv. BBC er liberal forudindtaget - ikke
så meget partipolitisk forudindtaget, men kulturelt liberal forudindtaget.
De vestlige meningsdanneres holdning til kristendommen og til kristne kan opsummeres med udtrykket KRISTIANOFOBI. Den vises ved
vestlige landes gradvise indskrænkning af kristnes ret til samvittighedsfrihed. Som følge heraf bliver den religiøse frihed i Vesten stadig mindre, og intolerance mod kristne er blevet en del af Vestens kultur.
I mange lande anså regeringerne før i tiden religion som en fordel for
samfundets sammenhængskraft. Men nu anser de religion for at være
skadelig og ønsker at udrydde den fra det offentlige rum og at begrænse
den i det private rum. Kristendommen bliver til stadighed marginaliseret
i de vestlige lande, og kristne udsættes for stadig mere diskrimination.
Fortsætter denne tendens, er det muligt at en storstilet, systematisk forfølgelse af kristne i Europa står for døren.
Videnskabelig materialisme er en filosofi, der benægter realiteten i
noget, der ikke kan verificeres eller falsificeres ved undersøgelser. - Det
er ikke en del af videnskaben selv, der ikke kan fremsætte en sådan synsvinkel. - Som følge af denne fremherskende filosofi opfattes mennesket
som ren materie, der selv kontrollerer dets liv og skæbne. Følgevirkningerne erfares på moralske områder - eksempelvis seksualetikken, abort
og eutanasi. På disse områder hersker opfattelsen, at hvis jeg kun er en
bunke atomer, så kan jeg gøre, hvad jeg vil med min krop.
Mange af Vestens medier skildrer kristendommen i et negativt lys.
Kristne skildres ofte som snæversynede, uvidende og hykleriske. Kristendommen, kristne og kristen tro bliver nedrakket, latterliggjort og
tilsvinet. Mange kristne er benævnt som fundamentalister, som en fare,
der har trænger til at blive behandlet. Forudindtagne stereotyper, fornærmende sprogbrug og ubehagelige beskrivelser af Gud, Kristus og
bibelske personer fremsættes i offentligheden.
I Vestens offentlige skoler marginaliseres kristendommen og kristne
værdier til stadighed. Kristne ideer, symboler og aktiviteter bliver systematisk udviskede, og børnene bliver ført ind i værdier og holdninger, der
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er fjendtlige mod kristendommen. De ledende kræfter i uddannelsessystemet imødegår enhver inddragelse af enhver værdi eller tro, der blot
har det mindste med Bibelen at gøre, mens de samtidigt fremmer de ikke
kristne værdier i skolerne.
Når troen først er blevet fremstillet som latterlig, så vil de troendes
forsøg på at modgå kritikken blive mødt af døve ører, og så vil grænsen
mellem latterliggørelse og forfølgelse blive stadig smallere.
TROEN I VESTEN CONTRA TROEN I DEN ØVRIGE VERDEN
(KOMMENTAR)
Den fysiske forfølgelse af kristne finder sted i Asien og Afrika. Og den
er mange steder voldsom. I Europa har den sekulariserede humanisme
skabt diskrimination, andenrangs anseelse og forvisning af den kristne
tro i og fra samfundet. I Asien og Afrika er der stor fremgang for den
kristne tro. I Asien og Afrika - også i islams kernelande - lytter gennemsnitmenneskets ører i det skjulte til Kristus. I Europa er den kristne
tro i rivende tilbagegang, og her lytter gennemsnitsmennesket ikke til
Kristus. I Asien og Afrika er der mange kristne, opmuntrende tegn.
I Europa rykker det åndelige mørke stadig mere fremad. I løbet af to
generationer er kristendommens stilling i Europa ændret fra respekt til
foragt i gennemsnitssamfundet. Dette er tydeligst i skoleverdenen, både
i folkeskolen, i gymnasierne og på universiteterne. Hvis man der planlægger at være populær, så holder man sin kristne tro for sig selv. Når
først den kristne tro er blevet latterliggjort, og når troens etik er blevet
ulovlig ude i samfundet, så er der heller ikke i Europa langt til den fysiske forfølgelse af kristne. Den kan komme før man ved af det. Her må
en bøn være på sin plads: ”Kære Far, beskærm os mod de kræfter der vil
nedgøre og forbyde vor tro i vort land. Giv os mod, styrke og kræfter til
frimodigt at være os selv åndeligt, giv os mulighed for stadig at være et
vidnesbyrd om dit lys i vort samfund”. (red.)
Video om aggressiv sekularisme:
http://www.youtube.com/watch?v=hjNMu8Tp18A&playnext=1&list=PL
3E4036DFE3BDE599&index=23
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Video om ateistisk angreb på fejringen af julen:
http://www.youtube.com/watch?v=hLJ0Vo8pVio&feature=related
Video med Richard Dawkins:
http://www.youtube.com/watch?v=2FARDDcdFaQ
Video om forvisning af helligdagsfejring og symboler fra Kongressen i
Washington:
http://www.youtube.com/watch?v=QG_is0FrkAI&feature=related

VOR TIDS STØRSTE KAMP
Hele vores vestlige kultur, der var bygget på kristne principper, har længe
været i moralsk forfald. I vores levetid har samfundets mønster ændret
sig voldsomt. Kristne hjem har ikke være immune over for denne proces
med social og moralsk svækkelse. Mens kristendommen overfladisk set
har set har været stærk, så er den ikke desto mindre blevet undermineret
af truende filosofiske, sociale, kulturelle og politiske kræfter.
Tag ikke fejl - angående denne krigs endelige udfald. Gud bliver sejrherren. Men spørgsmålet er, om de enkelte kristne vil være sejrherrer.
For at blive det må hver enkelt kristen først forstå konflikten og fjerne
sekulariserede humanistiske værdier fra hans eller hendes liv og melde
sig i kampen mod den sekulariserede humanisme.
Husk, hvad Mordokai sagde til Esther (Esthers Bog): ”Hvis du forbliver tavs denne gang, så kommer der hjælp fra et andet sted, men du og
din faders hus vil forsvinde.”
http://www.thebible1.net/biblicaltheism/humanchrist.htm
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VESTENS OG DET MUSLIMSKE 10-40 VINDUES
BEHANDLING AF KVINDER
Den i sin tid kendte teolog, Skovgaard Petersen, skrev i sin beretning
om sin rejse i Palæstina i 1924, at islams behandling kvinder er tragisk.
Islam behandler kvinder som andenrangsmennesker med kun den halve
værdi af en mand jævnfør Koranen sura 4.11. Men oven i det, så opdrager islam ikke manden seksuelt, men giver kvinden seksuelt ansvar for
begge køn. Da manden har friheden, så skal kvinden pakkes ind, gemmes og skjules, så mandens seksuelle frihed ikke skal gå ud over kvinden. Drenge og mænd gives af islam et alt for stort jeg, hvorfor kvinden
skal rykkes tilsvarende i baggrunden. En syg kultur og tro.
Men problematikken stopper ikke her, sådan som den sekulariserede
islamkritiker gerne vil have det. Vesten har i det 20. århundrede gjort
kvinden til kødkvæg. Derfor er det offentlige rum i Vesten efter 1970
blevet pornografiseret. Det er kristent åndeligt set tilsvarende tragisk.
Hvis vore tipoldeforældre kunne stå op og se, hvad Vesten har gjort
ved kvinden, så ville de blive chokerede. Når dette nævnes, lukker den
sekulariserede islamkritiker ørerne. Vesten har med rette tabt troværdighed over for islam ved at gøre kvinden til kødkvæg. Vesten lider af indre
åndelig sammenbrud. Der er behov for, at Vesten gør sig klart, hvad det
indholdsmæssigt vil stå for.
Med pornograficeringen af det offentlige rum har Vestens sekulære
humanisme trådt så meget på kristen etik og på kristne følelser, som det
overhovedet er muligt. Nu hører vi fra den sekulariserede islamkritik, at
man gerne ser nogle flere nøgne kvinder på vore strande. Forslaget kommer som reaktion på, at de fleste på dette område tager hensyn til muslimerne. Hverken den sekulære humanisme eller den sekulære islamkritik
tager på dette område hensyn til kristendommen. (red.)
VESTENS SEKULARISERING OG ISLAM
Vestens samfund - især de europæiske - er sekulariseret i en sådan grad,
at det kristent åndelige stort set er udryddet af det offentlige rum og
henvist til det private rum, så der ikke længere er et egentlig offentligt
fællesskab om noget åndeligt. Mange islamkritikere vil mene, at hvis de
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muslimske lande blev lige så sekulariserede som de europæiske lande, så
var problemet med islam løst.
Det var det nok, men et andet og ikke mindre problem ville i så fald
være blevet endnu større. Dette problem kan beskrives med dette citat:
”Når vi reflekterer over den svære lektie, vi har lært af den ekstreme
ateisme i det 20. århundrede, så lad os aldrig glemme, hvorledes eksklusionen af Gud, religion og moral fra offentligt liv i sidste instans leder til
en forvrænget vision af mennesket og dets skæbne”. (Caritas in Veritate,
29; Pave Benedict 16.’s Tredje Rundskrivelse, 2009) (red.)
ISLAMKRITIKKENS BAGSIDE
”En af de mere ubehagelige følger af Europas islamisering og den deraf
fulgte nødvendige kritik af islams totalitære sider, er en vulgær og ubegavet kritik af enhver form for religion - ikke mindst kristendommen.
Ofte er den på niveau med Ritt Bjerregaards ”religionskritik” … Opgøret med den totalitære og destruktive islam er nødvendig, hvis ikke
Danmark og Europa skal gå under. Islam og kristendom er som ild og
vand, nat og dag. At skære de to religioner over én kam viser, at man
hverken har forstået islam eller kristendom. Derfor er det både skræmmende og farligt, at der er kræfter i de nationer i Europa, som igennem
1000 år eller mere er formet af den jødisk-kristne kultur, og som i ly af
den nødvendige islamkritik nu vil kristendommen til livs. De ved ikke,
hvad de gør. Derfor skal de tilgives, men samtidig bekæmpes. Med åndens våben naturligvis.”
Professor i historie Bent Jensen
i en kronik i Jyllands-Posten den 3. april 2010
Jeg har før kommenteret fænomenet, som Bent Jensen her omtaler,
med artiklen ”Sekulariseringsfejltagelsen”. Kristne, der ikke er naive og som har tænkt sig om, er nødt til at sige nej til den Kristus-fornægtende islam (1. Johs. 2, 22-23), fordi de er kristne, men her løber kristen
islamkritik ind i minefeltet med folk, der er imod islam, fordi de er imod
al religion. Det er her nødvendigt at understrege, at den kristne islamkritik intet har til fælles med den ateistiske islamkritik. Den sekulariserede
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humanisme vil eksempelvis kæde afvisningen af det islamiske tørklæde
sammen med afvisningen af det kristne kors i det offentlige rum. Denne
sammenkædning må fra kristen side afvises.
Den samlede islamkritiks overflade er en helt anden på overfladen end
på undersiden. Det er desværre således, at den sekulariserede humanismes angreb på kristendommen forstærkes under ly af islamkritikken.
(red.)

Resume
Denne bog omtaler alle former for kristenforfølgelser i verden. Hovedvægten lægges dels på den europæiske kulturradikale og sekulariserede,
humanistiske politiske og psykologiske jagt på kristendommen, og dels
på den muslimske fysiske forfølgelse af kristendommen, men også med
fokus på den indiske hinduistiske fysiske forfølgelse af kristendommen.
Bogen drejer sig altså ikke kun om at kritisere islam. Bogen kritiserer
ikke islam for at være i det offentlige rum, for at være en religion, for at
være politisk, men for den måde, islam behandler det offentlige rum, andre religioner og det politiske. Bogen drejer sig ikke om religionskritik
eller om religionsfrihed, men om religiøs frihed. Bogen drejer sig ikke
om frihed fra religion, men om frihed til religion.
Bogen forsvarer kristendommens ret til at være i virkelighedens forskellige rum - herunder også det offentlige rum, det vil sige til at være
sig selv - uden at den af den grund skal forulempes.
Bogen lægger vægt på den psykologiske forfølgelse, som kulturradikalismen og den sekulariserede humanisme udsætter den kristne tro for
i Europa. Bogen kalder til modstand både mod ateismen og mod islam.
Det sekulariserede samfund, hvor alt kristent og åndeligt er udryddet,
er en lige så stor fare for menneskeheden som islam. Hvis ikke islamkritikken bruges til at fremme religiøs frihed, men til at fremme religionsfrihed, så vil det lykkes for den sekulariserede humanisme under ly af
islamkritikken at forstærke dens angreb på kristendommen. (red.)
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Salige er de fattige i Ånden, thi Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
thi de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.
Mattæusevangeliet kapitel 5 vers 3-8.

Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke,
og Dødsrigets porte skal ikke få magt over den.
Mattæusevangeliet kapitel 16 vers 18.

Forfølgerne vil aldrig få det sidste ord.
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Denne bog viser islams varierede og mangeartede undertrykkelse og forfølgelse af
kristne overalt i verden.
Enhver falsk, politisk korrekt og naiv
forestilling om fred og dialog med islam
og respekt for islam gennemhulles for alle,
der ikke vender sandheden ryggen.

N. E. Søndergaard

Bogens opgave er at give et sandt billede af en trist virkelighed med henblik på at ændre denne virkelighed.

Men bogen stopper ikke her. Marxismens undertrykkelse
behandles. Det hinduistiske kastesystems undertrykkelse
behandles. Og at USA’s ledelse er pengenes tjener behandles med flere eksempler.

Bogen er heller ikke politisk korrekt om sekulariseringsinteresserne for de europæere, der ønsker alt åndeligt ud af
det offentlige rum. Den psykologiske forfølgelse af kristne
i Europa fremhæves.

Opmærksomheden henledes på kulturradikalismens underminering af Europas nationale og åndelige grundlag.
Når islam kan trænge ind i Europa, skyldes det kulturradikalismens åndelige underminering af Europa.

At betragte religion som problemet er en sekulariseringsfejltagelse.
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