
1900-2000: ἐπέτειος ἑκατὸ ἐτῶν τῶν ῾Αγίων Μαρτύρων τῆς Κίνας!

Νέοι ῞Αγιοι Μάρτυρες
τῆς Πίστεώς μας(*)

῾Η ᾿Ορθόδοξος Κίνα

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ τοῦ Σωτῆρος μας Κυρίου ᾿Ιησοῦ
Χριστοῦ εἶναι νὰ πιστεύσουν «πάντα τὰ ἔθνη»

(Ματθ. κη´ 19), νὰ συμμετάσχουν τῶν δωρεῶν Του
καὶ νὰ σωθοῦν στὴν Βασιλεία Του. ᾿Αναρίθμητοι πράγ-
ματι λαοί, ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους, προσῆλθαν
στὸ φῶς τῆς θεογνωσίας καὶ προσέφεραν ἐκλεκτοὺς
καρποὺς ἁγιασμοῦ στὸν «τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ
τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν» (῾Εβρ. ιβ´ 2). Οἱ καρποὶ αὐτοὶ τῆς
Πίστεως εἶναι ἰδιαιτέρως θαυμαστοὶ καὶ εὐώδεις, ὅταν
πορφυρώνωνται ἀπὸ τὸ αἷμα τῆς θυσίας καὶ τοῦ μαρ-
τυρίου, ἕνεκα τῆς ἀγάπης τοῦ Πρωτομάρτυρος Χρι-
στοῦ.

᾿Εφέτος συμπληρώνονται ἑκατὸ ἔτη, ἀπὸ τότε ποὺ ποτίσθηκε μία ἀχανὴς καὶ
πολυπληθὴς μακρυνὴ χώρα ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ἰδικῶν της Μαρτύρων. Πρόκειται γιὰ
τὴν Κίνα.

῾Ο σπόρος τῆς Πίστεως ἔπεσε καὶ ἐκεῖ ἀπὸ πολὺ παλαιά. ῾Η ᾿Ορθόδοξος παρου-
σία διείσδυσε μέσῳ Ρωσίας τὸν 14ο καὶ τὸν 17ο αἰῶνα, ἀλλὰ μὲ συστηματικὴ καὶ
ὠργανωμένη μορφὴ τοῦτο ἔγινε μόλις τὸν περασμένο 19ο αἰῶνα. ῾Η ῾Ιερὰ Σύνοδος
τῆς Ρωσικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἐπέδειξε ἐνδιαφέρον καὶ ἔστειλε στὴν Κίνα
ἱκανοὺς ἐργάτας τοῦ ᾿Αμπελῶνος τοῦ Κυρίου. ῎Ετσι, μετὰ τὸ 1860, μεταφράσθη-
καν στὴν κινεζικὴ γλῶσσα ἡ ῾Αγία Γραφή, λειτουργικὰ καὶ πνευματικὰ βιβλία καὶ
ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐντοπίων Κινέζων ᾿Ορθοδόξων ἄρχισε νὰ αὐξάνεται.

Τὸ 1897 ἐστάλη στὴν Κίνα ὁ ᾿Αρχιμ. π. ᾿Ιννοκέντιος Φιγκουρόφσκυ, ὁ ὁποῖος
ἀνέπτυξε τὴν ῾Ιεραποστολὴ στὴν Κίνα μὲ θαυμαστὰ ἀποτελέσματα.

᾿Ακριβῶς ὅμως τὴν ἐποχὴ ἐκείνη παρατηρήθηκε μία ἰσχυρὰ ἀντίδρασις ἐκ μέρους
τῶν αὐτοχθόνων Κινέζων ἐναντίον ὄχι μόνον τῆς οἰκονομικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς «πνευ-
ματικῆς» εἰσδύσεως τῶν «ξένων» στὴν πατρίδα τους. ῞Ενα αὐξανόμενο λαϊκὸ κῦμα
δυσαρεσκείας, μὲ τὴν ἀνοχὴ στὴν ἀρχὴ καὶ μὲ τὴν κάλυψι ἀργότερα τῆς πολιτείας,
ἔλαβε τεράστιες διαστάσεις καὶ ἐξελίχθηκε σὲ ἐπαναστατικὸ κίνημα. Οἱ Δυτικοὶ ὠνό-
μασαν τοὺς ἐπαναστάτας αὐτοὺς «Μπόξερς» (Πυγμάχους), ἴσως λόγῳ τῆς εὐρείας
ἐπιδόσεώς τους σὲ παραδοσιακές τους τελετουργικὲς πολεμικὲς τέχνες, μέσῳ τῶν
ὁποίων, ὅπως ἐπίστευαν, ἐγίνοντο ἄτρωτοι ἔναντι τῶν ἐχθρῶν τους.

᾿Επρόκειτο ὄντως γιὰ κινέζους μαχητάς, οἱ ὁποῖοι πέρασαν ἀπὸ τὴν «ἄμυνα»
στὴν «ἐπίθεσι», ἐμφορουμένους ἀπὸ μυστικισμό, ἀκραῖο ἐθνικισμό, ξενοφοβία καὶ



ἀπροκάλυπτο ἀντι-χριστιανισμό, ἐξ αἰτίας ὑπερβολῶν καὶ ἀκροτήτων τῶν Δυτικῶν
ἐμπόρων καὶ «ἱεραποστόλων», σαφῶς ἐνοχλητικῶν γιὰ τοὺς ἐντοπίους.

῾Η ἐπανάστασις αὐτή, γνωστὴ ὡς «ἐπανάστασις τῶν Μπόξερς», μὲ τὸ ἀντι-
χριστιανικό της μένος, ἄρχισε τὸ 1899 καὶ ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά της τὸ 1900.
Οἱ βιαιοπραγίες κατὰ παντὸς «ξένου» ἔφθασαν σὲ ἀπίστευτο βαθμὸ σκληρότητος καὶ
ἀγριότητος. ῾Η μικρή, ἀλλὰ σφρυγηλὴ ᾿Ορθόδοξος ῾Ιεραποστολὴ τοῦ Πεκίνου, ἡ ὁποία
καθωδηγεῖτο ἀπὸ τοὺς Ρώσους, δὲν ἦταν δυνατὸν φυσικὰ νὰ διαλάθη τῆς προσοχῆς
τῶν ἐπαναστατῶν, καίτοι δὲν σχετιζόταν μὲ τὶς «ἐπικίνδυνες» Δυτικὲς ἐκδοχὲς τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Γιὰ τοὺς «Μπόξερς» ὅλοι οἱ συμπατριῶτες τους Κινέζοι, οἱ ὁποῖοι
ἔγιναν Χριστιανοί, ἀπηρνήθησαν τὴν πατρογονική τους θρησκεία καὶ ἄρα ἔγιναν προ-
δότες, γι᾿ αὐτὸ καὶ θὰ ἔπρεπε ἢ νὰ μεταστραφοῦν ἢ νὰ φονευθοῦν ἀγρίως.

Τὴν 1η ᾿Ιουνίου τοῦ 1900 τὸ κτίριο τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολῆς στὸ Πεκίνο
κατεκάη μαζὶ μὲ ὅλο τὸν τυπογραφικὸ καὶ λοιπὸ ἐξοπλισμό του, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ
᾿Ορθόδοξος Ναὸς τῆς Θεοτόκου. Τὴν ἴδια τύχη εἶχαν καὶ ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι Ναοὶ
καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς χώρας, ἐκτὸς ἑνός. Οἱ ὀλίγοι Ρῶσοι ῾Ιεραπόστολοι κατώρ-
θωσαν νὰ διαφύγουν ἐγκαίρως.

Στὶς 11 ᾿Ιουνίου ἔλαβε χώρα ἡ μαρτυρικὴ τελείωσις τῶν ᾿Ορθοδόξων Κινέζων
τοῦ Πεκίνου. Οἱ ἔξαλλοι ἐπαναστάτες πυρπολοῦσαν τὶς οἰκίες τῶν ᾿Ορθοδόξων, συ-
νελάμβαναν τοὺς ἐνοίκους καὶ τοὺς ἐφόνευαν οἰκτρῶς. Κάποιοι, μπροστὰ στὸν φόβο
τῶν βασάνων καὶ τοῦ θανάτου ἐδειλίασαν καὶ ἐθυσίασαν στὰ εἴδωλα. Οἱ περισσότε-
ροι ὅμως προτίμησαν τὸ ἔνδοξο μαρτύριο.

῎Ανδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ ἐβασανίζοντο ἀνιλεῶς, ἔκοβαν τὰ μέλη τους, τοὺς
ἔσχιζαν καὶ διεσκόρπιζαν τὰ σπλάγχνα τους, τοὺς στραγγάλιζαν, τοὺς ἔκαιγαν, τοὺς
ἀποκεφάλιζαν. Πολλοὶ ὡδηγοῦντο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, σὲ εἰδωλολατρικοὺς ναούς, καὶ
ἐκεῖ ἐκαίοντο τελετουργικῶς.

Δραματικὴ ἦταν ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῆς οἰκίας τοῦ πρώτου καὶ μόνου Κινέζου ῾Ιε-
ρέως, τοῦ π. Μητροφάνους Τσὶ-Σούνγκ. ᾿Εκεῖ εἶχαν καταφύγει πολλοὶ ᾿Ορθόδοξοι
γιὰ νὰ εὕρουν παρηγορία καὶ ἐνίσχυσι. Οἱ εἰδωλολάτρες συνέλαβαν τὸν π. Μητροφάνη,
ἔσφαξαν σὰν πρόβατο τὸν υἱό του ῾Ησαΐα, 23 ἐτῶν, καὶ ἐβασάνισαν ἐνώπιόν του τὴν
Πρεσβυτέρα του Τατιάνα καὶ τὸν μικρὸ υἱό του ᾿Ιωάννη, 8 μόλις ἐτῶν. ᾿Εν συνεχείᾳ
κατέσφαξαν καὶ τὸν ἴδιο, ἀφοῦ δὲν κατώρθωσαν νὰ τὸν μεταστρέψουν στὴν εἰδωλολα-
τρία.

- «᾿Αρνεῖσαι τὸν Χριστό;», ἐρώτησαν τὸν παιδομάρτυρα παπα-γυιὸ ̓ Ιωάννη. ̔́ Οταν
τοὺς ἀποκρίθηκε μὲ θάρρος, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἀρνηθῆ, τοῦ ἔκοψαν τὴν μύτη, τὰ
αὐτιὰ καὶ τὰ δάκτυλα τῶν ποδιῶν! ῾Ο ὀκτάχρονος παιδομάρτυς ὑπέφερε μὲ θαυμαστὴ
αὐταπάρνησι καὶ ἠρεμία: «Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ὑποφέρης γιὰ τὸν Χριστό!», ὡμολο-
γοῦσε μεταρσιωμένος εἰς ἔκπληξιν τῶν ὁρώντων!...

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἐσφάγη καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του Πρεσβυτέρα Τατιά-
να καὶ τὴν μνηστὴ τοῦ ἀδελφοῦ του Μάρτυρος ῾Ησαΐου Μαρία, ἡ ὁποία ἦταν 19 ἐτῶν.
Τὴν Μαρία τὴν προέτρεψαν νὰ φύγη γιὰ νὰ σωθῆ, ἀλλὰ αὐτὴ προτίμησε νὰ παραμείνη
στὴν οἰκία τοῦ Μάρτυρος πεθεροῦ της π. Μητροφάνους καὶ τοῦ Μάρτυρος μνηστῆρος
της ῾Ησαΐου, γιὰ νὰ συνδοξασθῆ μαζί τους: «Γεννήθηκα ἐδῶ κοντὰ στὸν Ναὸ τῆς



Παναγίας Θεοτόκου, ἐδῶ καὶ θὰ πεθάνω!», ἀποκρίθηκε μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικό-
τητα.

῾Η μικρὴ ᾿Ορθόδοξος ῾Ιεραποστολὴ τοῦ Πεκίνου, ποὺ ἀριθμοῦσε χίλια περίπου
μέλη, προσέφερε στὸν Κύριο τῆς Δόξης 222 γενναίους ἀθλοφόρους Μάρτυρας: «Αὕτη
ἡ δόξα τῆς ᾿Εκκλησίας, οὗτος ὁ πλοῦτος τῆς Βασιλείας»! Λίγοι μόνον ἀπὸ αὐτοὺς
εἶναι ὀνομαστικὰ γνωστοί: ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἤδη ἀναφερθέντας, εἶναι καὶ ὁ Κατηχη-
τὴς Παῦλος Οὐάν, ἡ διδασκάλισσα τῆς ῾Ιεραποστολῆς ῎Ια Οὐέν, ὁ Κλήμης Κούϊ-Κίν,
ὁ Ματθαῖος Χάϊ-Τσουὰν καὶ ὁ ἀδελφός του Βῖτος, ἡ ῎Αννα Τσούϊ... ῞Ομως, ὅλοι εἶναι
γραμμένοι «ἐν βίβλῳ ζωῆς» (Φιλιπ. δ´ 3) καὶ ἀγάλλονται στὴν ᾿Εκκλησία τῶν Πρωτο-
τόκων, τῶν «ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» (῾Εβρ. ιβ´ 23)!...

Λίγους μῆνες ἀργότερα ἡ ἐπανάστασις κατεστάλη ἀπὸ τὰ στρατεύματα τῶν δυτι-
κῶν δυνάμεων. ῾Ο χειροτονηθεὶς στὸ μεταξὺ ᾿Επίσκοπος Πεκίνου ᾿Ιννοκέντιος Φιγκου-
ρόφσκυ ἀνήγειρε τὸ 1902 τὸν ῾Ιερὸ Ναὸ Πάντων τῶν ῾Αγίων Μαρτύρων στὸν τόπο τῆς
θυσίας τῶν Κινέζων Νεομαρτύρων, ἀφοῦ συνέλεξε καὶ ἐτοποθέτησε εὐλαβῶς τὰ
ἐναπομείναντα ῾Ιερὰ Λείψανά Τους στὴν κρύπτη τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ.

Οἱ ῞Αγιοι ἄρχισαν ἀμέσως νὰ τιμῶνται τοπικὰ καὶ τὸ 1903 ἐψάλη ἡ ἰδιαιτέρα ᾿Ακο-
λουθία τους καὶ ἱστορήθη ἡ ῾Ιερὰ Εἰκόνα Τους.

῾Η ῾Ιεραποστολὴ στὴν Κίνα ἐξακολούθησε τὴν δραστηριότητά της γιὰ πενήντα πε-
ρίπου ἔτη, ὁπότε καὶ ἔπαυσε νὰ ὑφίσταται μὲ τὴν ἐπικράτησι τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν
χώρα. Τὸ 1956 ἀπομακρύνθηκε καὶ ὁ τελευταῖος Ρῶσος Κληρικός...

Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τῶν ῾Αγίων Νεομαρτύρων τῆς Κίνας νὰ ἐπαναφέρουν καὶ πάλι τὸ
φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας στὴν χώρα τους καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας.
᾿Αμήν! �

(*) Περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 296/Μάϊος-᾿Ιούνιος 2000, σελ. 315-316, 318.


