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Καίνε τα σπίτια Χριστιανών και προειδοποιούν:
«Εάν συνεχίσετε να πιστεύετε στον Χριστό, να
περιμένετε χειρότερες εξελίξεις»
Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Πληθαίνουν τα κρούσματα βίας εναντίον πρώην μουσουλμάνων στην Ουγκάντα,
που βαπτίστηκαν Χριστιανοί, την ώρα που ο Μητροπολίτης Καμπάλας & Πάσης
Ουγκάντας, κ. Ιωνάς, ανακοινώνει τη «γέννηση» και δεύτερης Επισκοπής στη
χώρα.
«Το κάψιμο του σπιτιού είναι απλώς μια προειδοποίηση. Εάν συνεχίσετε να
πιστεύετε στον Χριστό και δεν επιστρέψετε στο Ισλάμ, τότε να περιμένετε μια
χειρότερη εξέλιξη, που δεν έχετε ξαναδεί». Με αυτά τα λόγια μουσουλμάνοι
εξτρεμιστές στην ανατολική Ουγκάντα απειλούν έναν πρώην μουσουλμάνο που
επέλεξε να ακολουθήσει το δρόμο του Χριστού.

Ο Γιούσουφ Τούλο, 35 ετών, άφησε το Ισλάμ και παρά τις απειλές που δέχθηκε
βαπτίστηκε Χριστιανός τον περασμένο Οκτώβριο.
Ο Τούλο λάμβανε τους τελευταίους μήνες πολλά απειλητικά μηνύματα αλλά δεν
υπέκυψε με αποτέλεσμα να του κάψουν το σπίτι, το οποίο καταστράφηκε
ολοσχερώς.
«Έχουμε χάσει τα πάντα σε αυτό το σπίτι: κλινοσκεπάσματα, ρούχα, βιβλία,
έγγραφα και άλλα οικιακά αντικείμενα αξίας», σε τοπικό χριστιανικό μέσο.
Σύμφωνα με το Morning Star News, έκτοτε η οικογένειά του ζει σε φίλους και
γείτονες και παρά το φόβο και τις απειλές δεν εγκαταλείπει την πίστης της.
Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Ουγκάντα πάντως, δεν χάνει ούτε το θάρρος ούτε
τον ζήλο της και συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της στο πλευρό των
ανθρώπων της περιοχής, που μαστίζονται από τη φτώχεια, την πείνα και τις
ασθένειες.
Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση του Σεβ. Μητροπολίτου Καμπάλας & Πάσης
Ουγκάντας, κ. Ιωνά που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Αδελφότητος Ορθοδόξου
Εξωτερικής Ιεραποστολής:
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Παντοδύναμο Θεό δι’ όλα τα αγαθά και επιτεύγματα, τα οποία εδωρίσατο εις την
Επαρχίαν μας ταύτη τής Ουγκάντας κατά την πρόσφατη εικοσαετία. Ομοίως, εκ
μέρους όλων των συνεργατών, κληρικών και λαϊκών μελών του σώματος του
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Ιεραποστολής, ιδιαιτέρως δε, τους δωρητές και δωρήτριες ως και τα σεβαστά
μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, διά την ανέκαθεν ηθική, οικονομική και
πνευματική υποστήριξη του ιεραποστολικού έργου στην Ουγκάντα».

