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Μητροπολίτης Ναϊρόμπι Μακάριος: Στην Αφρική
υπηρετούμε το πρόσωπο του Θεού κάτω από
αντίξοες συνθήκες
/ Συνεντεύξεις

Για την Ιεραποστολή στην Αφρική και το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι
Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι μίλησε ο Μητροπολίτης Ναϊρόμπι κ Μακάριος
στη δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη.
Εξηγεί πως ο Άγιος Σωφρόνιος έδωσε ευλογία για να μεταβεί στην Αφρική και να
χαράξει μια ιεραποστολική πορεία προσφέροντας στον άνθρωπο υπηρετώντας το
πρόσωπο του Θεού. Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες και η καθημερινότητα στην
Αφρική ήταν πραγματικά απαιτητική με πολλές εκπλήξεις και πρωτόγνωρες
καταστάσεις.
Ο Σεβασμιώτατος μάλιστα μίλησε και για την πείνα, την ανέχεια και για τον
κίνδυνο που υπάρχει από τις ασθένειες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι
θανατηφόρες.
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Όμως όπως τονίζει ο ίδιος, η δίψα των Αφρικανών για Θεό είναι τόσο μεγάλη που
δε μπορεί κανείς να βάλει τίποτα μπροστά σε αυτή την δίψα. Περιγράφει μάλιστα
πόσο ο Θεός αναπαύει τους ανθρώπους και πως η πορεία των ιεραποστόλων είναι
συνυφασμένη με την εκκλησιαστική μαρτυρία και την διακονία του συνανθρώπου.
Ανάμεσα στο ποίμνιο είναι και μέλη τοπικών αφρικανικών φυλών όπως η φυλή
Μασάι, με αυτή τη φυλή και με άλλες, έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης και
κατανόησης μέσα από την ευαγγελική αγάπη. Όμως όπως λέει ο Σεβασμιώτατος οι
ανάγκες είναι πολλές και ο λαός αυτός μαστίζεται από την πείνα, από
καταστροφές που προέρχονται από πλημμύρες και ξηρασίες αλλά η Ορθόδοξη
Ιεραποστολή πασχίζει να απαλύνει τον πόνο και τα προβλήματα αλλά και να πλάσει
τους αυριανούς πολίτες της Αφρικανικής Ηπείρου μέσα από την εκπαίδευση, την
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Μητροπόλεως και συμμετέχει οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο χτίσιμο του αύριο
της Αφρικής.
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Στην Αφρική καταλύουμε μετά από ασθενείς με θανατηφόρες ασθένειες
και δεν ασθενήσαμε ποτέ
Ο Μητροπολίτης μίλησε επίσης 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.
«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.
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΌΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΔΕΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ . ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΝΑΙΡΟΜΠΙ ΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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