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Tro trodser ISIS Johnnie Moore Hent PDF Forlaget skriver: Massive forfølgelser i Mellemøsten udfolder sig
for øjnene af hele verden. ISIS´ erklærede mål er en fuldstændig udrensning af bl.a. kristne. Situationen er

yderst dramatisk for kristne og andre minoriteter. Ekstremisterne forfølger og dræber børn og voksne i hobetal
eller fordriver dem fra deres hjem. ISIS har erklæret, at de fortsætter deres fremmarch, indtil kristendommen
er udryddet fra jordens overflade - helt fra de urkristne områder og frem til vores egen baghave. Tro trodser
ISIS taler de forfulgtes sag. Johnnie Moore dokumenterer ISIS´ trussel mod kristendommen på verdensplan
gennem sit indgående kendskab til de komplicerede forhold i Mellemøsten. Han præsenterer os for modige

mænd og kvinder, der med livet som indsats trodser ISIS midt i brutaliteten. Johnnie Moore nøjes ikke med at
beskrive grusomhederne. Han opfordrer til handling og giver konkrete forslag til, hvad vi kan gøre for at

overvinde nutidens barbariske, religiøse forfølgelse.
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