ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ.
Συζητήσεις γιά τήν πίστη καί τήν ποιμαντική μέ τούς
σπουδαστές στό Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Θεολογίας «ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος»- Yaoundé – Cameroun.
(Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2009)

Στήν ἀρχή τοῦ Ἰουλίου καί μέχρι τό τέλος τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου
λειτούργησε γιά τό πρῶτο τρίμηνο τό Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Θεολογίας «ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος» στήν πρωτεύουσα τοῦ Cameroun, Yaoundé. Τό νέο τμῆμα
συγκρότησαν 21 ὑποψήφιοι ἀπό τό Β. Καμερούν (9), τήν Κεντρική
Ἀφρικανική Δημοκρατία (2), τό Τσάντ (7) καί τήν περιοχή τοῦ Κέντρου (3).
Οἱ ὑποψήφιοι ἐπελέγησαν μεταξύ ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ προτάσων τῶν
ἐφημερίων τῶν ἐνοριῶν κατόπιν γραπτῶν καί προφορικῶν ἐξετάσεων.
Ἔτσι χωρίς νά λείψουν τά σχετικά παράπονα ἀπό τούς μή ἐπιτυχόντας,
οἱ περισσότεροι ὑποψήφιοι μετά ἀπό ἕνα κοπιαστικό ταξίδι πολλῶν
χιλιομέτρων καί 3 ἡμερῶν, ἔφθασαν στό Σεμινάριο. Μετά τήν πρώτη
ἐβδομάδα προσαρμογῆς καί ἐγκαταστάσεώς των ξεκίνησαν συστηματικά
τά προκαθορισμένα μαθήματα τοῦ πρώτου τριμήνου. Διδάσκοντας τά
Μαθήματα Δογματικῆς καί Λειτουργικῆς γιά τρεῖς μῆνες καί λόγῳ τοῦ ὅτι,
προσπάθησα νά συνδέσω αὐτά τά μαθήματα καί τό θεωρητικό τους
ὑπόβαθρο μέ τήν καθημερινή ἐκκλησιαστική-ἐνοριακή ζωή εἶχα αὐτήν τήν
φορά μιά διαφορετική καί ἀξιοσημείωτη ἐμπειρία τήν ὁποία θά
προσπαθήσω νά περιγράψω παρακάτω.
Βέβαια εἶναι πάντα μιά
μοναδική ἐμπειρία νά διδάσκεις νέους ἀνθρώπους πού οὐσιαστικά θά
θέσουν καί θά ἐργαστοῦν γιά τήν θεμελίωση καί ἀνἀπτυξη νέων
ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων μιᾶς οὐσιαστικά νέας τοπικῆς ἐκκλησίας στό
Καμερούν, στό Τσάντ, στήν Κεντρική Ἀφρικανική Δημοκρατία… Ἄν αὐτοί
οἱ πρωτοπόροι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν ἀκούσουν σωστά τήν
εὐαγγελική διδασκαλία, δέν ἀποκτήσουν σωστές βασικές καί εἰδικές
γνώσεις, καί δέν γευτοῦν τήν ἐκκλησιαστική ἐμπειρία τοῦ καθημερινοῦ
ἁγιασμοῦ ἀπό τήν εὐχαριστιακή-δοξολογική συγκρότηση τοῦ σώματος
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ κοινοτικό ἐπίπεδο, τότε κινδυνεύει ὅλη
μας ἡ προσπάθεια νά καταποντιστεῖ στήν μηχανική ἐπανάληψη καί
μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων καί στήν μαγική ἀντίληψη τῆς ἐν τῷ
Εὐαγγελίῳ ἀποκεκαλυμμένης Ἀληθείας ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Δηλαδή κινδυνεύουμε, ἀντί, νά κηρύττουμε Ὀρθοδοξία νά
κηρύττουμε ἕνα εἶδος ὀρθοδόξου προτεσταντισμοῦ ἤ κάτι ἄλλο… μακράν
τῆς Ὀρθοδοξίας… Γιά ὅλους αὐτούς τούς προφανεῖς ἀλλά, καί γιά
πολλούς ἄλλους λόγους, τό Σεμινάριο λειτούργησε μέ τό πρότυπο τῆς
κοινοβιακῆς ζωῆς καί ἀκολουθησε τρεῖς παράλληλους κύκλους
δραστηριοτήτων: α) Μαθήματα-μελέτη Ὀρθοδόξου Θεολογίας, β)
Λειτουργική ζωή τοῦ νυχθημέρου καί γ) κοινή Διακονία- ἐργασία.
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Σημαντική ἦταν ἡ βοήθεια καί ἡ διαρκῆς παρουσία στό Σεμινάριο, δύο
νέων ἱερέων, τοῦ π. Σιλουανοῦ Bazou Perol ἀπό τήν Κεντρική Ἀφρικανική
Δημοκρατία καί τοῦ π. Ἰωάννου Dourwe Kari πού εἶχαν καθήκοντα
Παιδαγωγῶν ἀλλά καί τήν ἐφημεριακή μέριμνα γιά τήν καθημερινή
λειτουργική
ζωή.
Οἱ
σπουδαστές
παρακολούθησαν
μαθήματα
Δογματικῆς, Λειτουργικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Ψαλτικῆς καί
Ἑλληνικῆς Γλῶσσης, ἐνῶ καθημερινά καί βάσει προγράμματος
προετοίμαζαν μικρές ὀμιλίες ἐπί τοῦ Εὐαγγελίου ἤ τοῦ ἑορταζομένου
Ἁγίου τίς ὁποῖες ἐκφωνοῦσαν κατά τήν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας μετά
τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων ἔδειξαν ἕνα
πολύ ἰκανοποιητικό ἐπίπεδο, ἀνώτερο τῶν προσδοκιῶν μας. Εὐχή καί
προσευχή ὅλων μας,… ὁ Κύριος νά προστατέψει τόν σπόρο καί τήν
ἐπιθυμία γιά ἐκκλησιαστική διακονία αὐτῶν τῶν πρωτο-χριστιανῶν τῆς
Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά διαφυλάξει γιά πάντα τήν πρώτη ἀγάπη
τους γιά τήν Ἐκκλησία Του… Μέσα λοιπόν σέ αὐτά τά μαθήματα κάποιες
φορές γιά νά κατανοήσω τό ἐπίπεδο τοῦ κάθε σπουδαστοῦ, ἔθετα
κάποιες ἐρωτήσεις καί ζητοῦσα τήν γνώμη τους ὅπως, ἐπίσης τούς
καλοῦσα νά πραγματοποιήσουν «ἀπολογητικούς» διαλόγους μεταξύ
τους θέτοντας ὁ ἕνας στόν ἄλλον ὑποθετικές ἐρωτήσεις ἀπό τήν σκοπιά
ἄλλων χριστιανικῶν ὀμολογιῶν, περί τῶν Ὀρθοδόξων θέσεων. Μέ τόν
τρόπο αὐτό ἐκπαιδεύοντας τούς σπουδαστές μπορέσαμε παράλληλα νά
«χαρτογραφήσουμε»- στά ὅρια τῶν ἐνοριῶν μας- τίς ἀδυναμίες καί τίς
ἐλλείψεις μας στό Κατηχητικό ἐπίπεδο ἀλλά μπορέσαμε νά ἀκούσουμε
συγχρόνως καί τήν γνώμη αὐτῶν τῶν μελλοντικῶν διακόνων τοῦ
Κατηχητικοῦ λόγου περί τῶν δυσκολιῶν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ σέ κάθε
περιοχή. «Ποιά εἶναι κατά τήν γνώμη σας ἡ δυσκολία τοῦ Ἀφρικανικοῦ
κόσμου νά ἐγκαταλείψει τίς πρακτικές τῆς μαγείας καί τίς
δεισιδαιμονίες τῶν παραδοσιακῶν ἀφρικανικῶν θρησκευμάτων καί
νά ἀκολουθήσει τό Εὐαγγέλιο;» ἤ, «Γιατί, οἱ Χριστιανοί ὅλων τῶν
ὀμολογιῶν παρ’ ὅλο πού πᾶνε στήν Ἐκκλησία μέ τήν θέλησή τους,
ἀκοῦν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦν νά τόν ἐφαρμόσουν στίς
δύσκολες συνθῆκες τῆς ζωῆς τους, ἐντούτοις μόλις ἀντιμετωπίσουν
ἕνα πρόβλημα ἀμέσως τό πρῶτο πού θά σκεφθοῦν εἶναι ὅτι, αὐτό τό
πρόβλημα ὀφείλεται σέ μάγια;»… Οἱ ἀπαντήσεις ἦταν πολύ
ἐνδιαφέρουσες ἔως ἐντυπωσιακές. Τίς παραθέτω σχεδόν ὅπως τίς
ἄκουσα: «.. ξέρετε στήν Ἀφρική οἱ πρῶτοι Ἱεραπόστολοι κατά κάποιο
τρόπο ἐπέβαλλαν τόν Χριστιανισμό,… ὄχι μέ κάποια μορφή βίας ἀλλά
μέ τό ὅτι, ἔφερναν μαζί τους ἕνα ἄλλο κόσμο, ἔναν ἄλλο πολιτισμό,…
ἕνα σύστημα παιδείας πού μᾶς ἔλειπε…, μιά γλῶσσα πού μποροῦσε
νά μᾶς συνδέσει μέ ἕναν ἄλλο πιό προοδευμένο κόσμο καί νά
καλυτερέψει τήν ζωή μας…»
«… Εἶναι καθαρά θέμα μεθόδου κατηχήσεως…πολύ λίγες ὀμολογίες
φρόντισαν νά μάθουν τίς γλῶσσες μας καί νά διδάξουν τό Εὐαγγέλιο σέ
αὐτές…, τίς περισσότερες φορές οἱ Ἀφρικανοί, ἀκολούθησαν τά Σχολεία
τῆς Ἱεραποστολῆς, ἔμαθαν τήν γλῶσσα τῶν ἱεραποστόλων-(γερμανικά,
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γαλλικά, ἀγγλικά)- καί ἔμαθαν τήν πρώτη κατήχηση,… ἔτσι ἡ πρῶτες
«ἐκκλησίες» στηρίχθηκαν σέ μιά πολύ γρήγορη διαδικασία ἐκπολιτισμοῦ
τῶν πρῶτων πιστῶν… χωρίς νά ἐξετάσουν τήν Ἀφρικανική παράδοση,
ψυχοσύνθεση καί πολυπλοκότητα…»

«… πολλές φορές διάφορες «ἐκκλησίες» ἔκαναν ἱεραποστολικές ἀρχές
σέ διάφορες περιοχές καί μετά λόγῳ δυσκολιῶν –(κλίματος, ἐδάφους,
ἀποστάσεων κλπ.)- ἐγκατέλειψαν ἤ δέν ὁλοκλήρωσαν ποτέ κάποια
κατήχηση,… τούς ἀρκοῦσε πού ὁ κόσμος παρακεινούμενος ὁ ἕνας ἀπό
τόν ἄλλον πήγαιναν στήν ἐκκλησία…».

«… ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐργασία καί τήν προσωπικότητα τῶν ἱερέωνἱεραποστόλων… ἄν ὁ ἱερέας δέν ἔχει σωστή…πίστη καί ἱεραποστολικό
ζῆλο δέν μπορεῖ νά γίνει τίποτα…, αὐτός γνωρίζει τήν γλῶσσα-(τήν
τοπική γλῶσσα)- καί τήν Ἀφρικανική νοοτροπία καί μπορεῖ νά κάνει
πολλά... ἀρκεῖ νά τό θέλει καί νά μήν φοβᾶται τόν κόσμο καί αὐτές τίς
παλιές ἰδέες…»

«…ἡ Χριστιανική πίστη προχώρησε πολύ γρήγορα… χωρίς νά ἐξετάσει
πολλά πράγματα.. ἔτσι οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ -(οἱ Ἀφρικανοί)- συνέχισαν
νά κάνουν ὅτι, ἔκαναν πάντα καί πρόσθεσαν…. τό νά εἶναι καί
Χριστιανοί…»

«…ὅταν οἱ Ἀφρικανοί κατάλαβαν ὅτι, αὐτοί πού ἔφεραν τήν χριστιανική
πίστη-(δηλαδή, οἱ Εὐρωπαῖοι)- συγχρόνως τούς ἐκμεταλλεύτηκαν καί
ἐξακολουθοῦν νά τούς ἐκμεταλλεύονται τότε ἀντέδρασαν μέ τήν
ἐπιστροφή στίς παλιές παραδόσεις… εἶναι σάν ἕνα κίνημα ὑπόγειο…μιά
ἀντίδραση…, «εἶμαι χριστιανός ἀλλά συγχρόνως δέν θέλω νά χάσω
τήν ἀφρικανική μου ταυτότητα…» γι’αὐτό τό λόγο ὑπάρχει πάντα αὐτή
ἡ ἐνασχόληση μέ τήν μαγεία…»

«Θά πρέπει νά δουλέψουμε σκληρά πάνω στην κατήχηση… νά
φτιάξουμε κατηχήσεις στήν δική μας γλῶσσα καί νά μιλᾶμε συνεχῶς
γιά τον Χριστό νά ξυπνᾶνε τά πνεύματα τῶν ἀνθρώπων μόνο ἔτσι
κάτι μπορεῖ νά γίνει…»

«ἐμεῖς τώρα γνωρίσαμε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία… δέν ξέραμε ὅτι
ὑπῆρχε… καί ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τό πλεονέκτημα νά μήν ἔχει ἀνακατευτεῖ
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ποτέ μέ τό θέμα τῆς ἀποικιοκρατίας… αὐτό εἶναι πολύ σοβαρό … ὅπως
καί ὅτι δέν ζητάει χρήματα ἀπό τούς πιστούς της… εἶναι τεράστια ἡ
διαφορά της μέ τίς ἄλλες ὁμολογίες…»

«Ἡ σωστή καί συνεχῆς κατήχηση μπορεῖ νά λῦσει ὅλα τά προβλήματα
σχετικά μέ τήν μαγεία… ἄμα ὁ ὑπεύθυνος γιά τήν κατήχηση ξέρει λίγα
καί δέν ξέρει νά παρουσιάσει τά θέματα αὐτά τότε δέν γίνεται
τίποτα…ἐμεῖς ἐδῶ ἤλθαμε μέ λίγες γνώσεις καί μέ μιά πίστη μικρή…
μέ ὅσα ἀκούσαμε ἐδῶ καταλάβαμε ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι μιά πίστη
ἀρχαῖα, μιά πίστη πού δέν σοῦ ἀφήνει ἀπορίες καί κενά… αὐτό
πρέπει νά γίνει σέ ὅλες τίς κοινότητές μας… ἔτσι θά ἀλλάξουν οἱ
ἄνθρωποί μας…»

Αὐτές οἱ ἀπαντήσεις τῶν νέων σπουδαστῶν ἐκτός τοῦ ὅτι κρῦβουν
μεγάλες ἀλήθειες μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά πᾶμε πάρα πέρα σάν
Ἱεραποστολή… Γιά αὐτά, τά πάρα πέρα βήματα χρειαζόμαστε τίς
προσευχές ὅλων σας ἀλλά καί συνεργάτες νά βοηθήσουν τήν
πραγματικότητά μας… Ποιοί ἄραγε θά ἀνταποκριθοῦν;…..

ὁ Καμερούν Γρηγόριος
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