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Μητρ. Ναϊρόμπι:Στην Αφρική καταλύουμε μετά
από ασθενείς με θανατηφόρες ασθένειες και δεν
ασθενήσαμε ποτέ
/ Συνεντεύξεις

Για το πάθος και τη δίψα του ποιμνίου για τις Ιερές Ακολουθίες και τα Ιερά
Μυστήρια στην Αφρική, και κυρίως για τη δύναμη που παίρνουν οι
Αφρικανοί

από

τη

Θεία

Μετάληψη

μίλησε

ο

Μητροπολίτης

Γέρων

Ναϊρόμπι, Yπέρτιμος και Έξαρχος Κένυας κ. Μακάριος, στη δημοσιογράφο
Μαρία Γιαχνάκη, σε μια εποχή που το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έχει
αμφισβητηθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
«Αν και η κυβέρνηση της Κένυας έλαβε μέτρα όπως όλες οι χώρες, οι λειτουργίες
και η Θεία Κοινωνία δεν σταμάτησαν» ποτέ τονίζει ο Σεβασμιώτατος.
Στην τηλεφωνική του αυτή επικοινωνία μάλιστα αναφέρθηκε και στα 43 χρόνια
που βρίσκεται στην Αφρική ως Ιεραπόστολος, λέγοντας ότι ποτέ η Θεία Κοινωνία
δεν μετέδωσε ιούς παρόλο που στην Αφρικανική Ήπειρο οι θανατηφόρες ασθένειες

είναι πολλές.
«Όμως οι άνθρωποι των διαφόρων φυλών επιθυμούν να ενωθούν με το Θεό και
αυτό είναι το θαύμα» λέει ο Ιεραπόστολος Μητροπολίτης, «ότι ποτέ δεν είχαμε
καμία ασθένεια που να μεταδόθηκε μέσω της Θείας Μεταλήψεως.
«Κοινωνούσα στην Αφρική ως λαϊκός πριν γίνω Επίσκοπος πάντα τελευταίος μετά
από ασθενείς, δόξα Τω Θεώ τίποτα δεν έπαθα. Μετά που έγινα Επίσκοπος
κατέλυσα αμέτρητες φορές. Ο Χριστός είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο και είναι
βλασφημία και ύβρις αυτό που γίνεται στην Ελλάδα να αμφισβητούν την Θεία
Κοινωνία» τόνισε ο Σεβασμιώτατος.
«Αδικούμε τον ίδιο το Θεό και την Ιστορία της Εκκλησίας και πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί με όσα λέμε» υπογράμμισε.
Ακούστε

το

απόσπασμα

από

την

τηλεφωνική

συνέντευξη

που

έδωσε

ο

Μητροπολίτης Ναϊρόμπι που αφορά στη Θεία Κοινωνία και την δική του ομολογία
πίστεως.
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Στο

δεύτερο

μέρος

της

τηλεφωνικής

συνέντευξής

του

,

το

οποίο

θα

παρακολουθήσετε στο Πρακτορείο ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ο Μητροπολίτης Ναϊρόμπι μιλά για
την

πορεία

του

στην

Αφρική,

για

τις

δυσκολίες

που

αντιμετωπίζουν

οι

Ιεραπόστολοι αλλά και για το μεγαλείο της ανθρώπινης προσφοράς στην
Αφρικανική Ήπειρο. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον Άγιο Σοφρώνιο του Έσσεξ
τον πνευματικό του καθοδηγητή.

