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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η κηδεία του νεαροu οδηγοu του μικροίι λεωφορείου
Μακαρίου Τηλλυρίδη
Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε

Το όνομα του ήΊαν Ιωσ1Ίφ Ντοι)γκοu

μιά θρησκε[α. Σε μεγάλη ηλικία γνώρι

Νιαμίρα

σε

και

Δεκεμβρίου

γεννήθηκε

στις

12

το

Χριστό

και

την

Ορθοδοξία.

Γνωστός σ' όλη την

Διάβασε μόνος του, ήλθε πριiπα σε

περιοχrΊ μας με το όνομα Σέρ. Ήταν

επαφή με την Εκκλησία μας, γνώρισε

1963.

από μικρός ζωηρός και i:ξυπνος. Δεν

από κοντά πιστούς μας και τον ιερέα

έδειχνε κανένα σημάδι σωματιf<ής ή

της ενορίας του και ύστερα ζήτησε να

ψυχικής άσθενείας. Το περιβάλλο που

βαπτισθεί ορθόδοξος. Δεν γνωρίζου

μεγάλωσε δεν ήταν και τόσο ευχάρι

με

στα. Ορφανός από μικρός είχε πάντα

έμεινε όλα αυτά τα χρόνια έτσι Ίσως

τους

λόγους για

τους

οποίους

την προστασία και τη φροντίδα της

αυτό να ήταν το σχέδιο του Θεού.

ορθόδοξης μητέρας του μιας δραστή

Όμως στις

ριας

και

ευσεβεστάτης

γυναίκας.

το

μας εδώ σ' ένα πολύ γνωστό προά

ζωντανό

στιο της Ναtρόμπης

Καθολικής

-

πυκνοκατοικη-

το Κουαγκοuόρε. Κανείς δεν

ήταν

η ευλογημένη μέρα της ζωής του. Με

Φοίτησε στα σχολεία της περιοχής

-

14 Σεπτεμβρίου 1994

βάπτισμα

και

μέλος

το

χρίσμα

της

Μιας,

και

έγινε
Αγίας,

Αποστολικής

Εκκλησίας του ΧριστοίJ. Ενθυμούμαι

γνώριζε το μέλλον του και τον πρ6ω

πολι) καλά την μέρα

ρο θάνατό του γιατί κι όταν μεγάλωσε

περίοδος

ήταν δυνατός και αθλητικός τύπος.

στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Πριν λίγες μέρες με πληροφόρησαν

Ριρούτας για τη βάπτιση αντιμετωπί

για τον θάνατό του. Δεν μπορούσα να

σαμε το πρόβλημα του νερού. Η μεγό

το πιστέψω. Με την Σχολή μας είχε

λη μόνιμη κολυμβ1Ίθρα του ναού είχε

ιδιαίτερους δεσμοι)ς. Όταν θέλαμε να

λίγο νερό. Αυτός (ο

οργαν(!Jσουμε

έκδρομές

αρκετό νερό για να Ύίνει κανονική

τον καλούσαμε και μας εξυπηρετοί;σε

βάπτιση και τριττή κατάδυση σύμφω

πc1ντα με το μικρό λεωφορείο του που

να με το τυπικό της Εκκλησίας μας. Ο

το οδηΎούσε ο ίδιος. Είχε ιδιαίτερη

ιερέας της ενορίας τι Σtλουονός με το

αδυναμία προς το οδήγημα.

αυτοκίνητο της ιεραποστολής βοήθη

Αλλά ας δούμε πιο αναλυηκά τη ζωή

σε

ημερήσιες

και τον χαρακτήρα

του.

ξηρασίας.

και έφερε ακετό

γιατί

Όταν

έφθασα

Ιωσήφ} ήθελε

νερό.

Ο ίδιος

Για άγνω

όμως αγωνιούσε. Ετρεξε μόνος του

στους λόγους δεν βαπτίστηκε σε καμ-

στο χωριό και αΎόρασε το νερό, το
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φορτώθηκε στους

ώμους του,

(ένα

πρόοδο της ενορίας του. Στάθηκε στο

ολόκληρο βαρέλι), μια και ήταν σωμα

πλευρό

τώδης, και το έφερε. Το ίδιο αυτό το

φορές έδωσε λι:ισεις σε τφοβλήμωα

νερό ήταν εκείνο που χρησιμοποιήθη

και διαφορές των νέων. Ήταν σαν ο

κε για την δική του τη βάπτιση, της

μεγαλίηερος

γυναίκας του, των τριών παιδιι\Jν του

Αγαπούσε παθητικά το συνάνθρωπο

και των παιδιι\Jν του αδελφού του.

του και ιδιαίτερα εκείνους που γνώρι

Όσοι ΙΊσαν παρόντες εκείνη τη μέρα

σε στην ενορία του

του

του.

βαπτίσματός

πολύ

του

διαφορετικά

αισθάνθηκαν

όταν

είδαν

τη

Πως

της

νεολαίας

πέρασε

ιωι

τους

όλα

πολλές

αδελφός.

το βάπτισμά

τα

χρόνια

αυτά

σκηνή αυτή. Το νερό για το βάπτισμά

μέχρι να γνωρίσει το Χριστό; Ήταν

του το κουβάλησε ο ίδιος! Είχε ένα

οδηγός ενός πολύ

γνωστού μέσου

συμβολισμό. Ήταν κάτι το ξεχωριστό,

εδώ στην Κένυα που λέγεται "ματά

το

του". Είναι ένα μικρό είδος λεωφορεί

ασυνήθιστο...

Εκείνη

η

βάπτιση

ήταν και για την αναξιότητά μου κάτι

ου. Συνήθως οι άνθρωποι περιφρο·

πολύ σημαντικό και που θα θυμοι"Jμαι

νούν τους οδηγούς αυτού του τύπου

πάντα. Ήθελε κω επέμενε να γίνει

μεταφοράς γιατί είναι aπρόσεκτοι και

κανονική βάπτιση. Ήταν κάτι που το

καμμιά

ήθελε γιατί πίστεφε ειλικρινά στην

δυστυχήματα.

Ορθόδοξη Εκκλησία.

περίπτωση του δικού

Μετά τη βάπτιση εμφανίζονται όλα τα

συνέβαινε

σημεία της αλλαγής στη ζωή του. ϊa

ένας πολύ ξεχωριστός

χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τον

με πολλή αγάπη για τους συνανθρώ

φορά

προκαλούν

Να

κάτι

όμως

πολλά

που

στην

του !ωσήφ

το

'Η ταν

ενίσχυσαν και του έδωσαν τόση δύνα

πους του και προ παν-τός ευγενέστα

μη εσωτερικής αλλαγής που όλοι όσοι

τος.

μιλούσαν

λεωφορείο από το οποί.ο μπορούσε

μαζί του

πραγματικά

έγινε

έλεγαν:
ένας

άνθρωπος του Θεού". Στη
ενορίας

τι\.φα

ήταν

"αυτός

αληθινός

ζωrΊ -της

Με πάθος οδηγούσε ΊΌ

και συντηρούσε την οικογένειά του.
Κάποτε αυτό το χρόνο

πρω-τοπόρος.

αμέσως rφώτα

μια
ο δρα-

σηΊριος νέος, ο

δρος της εκκλησιαστικής επιτροπείας.

όλα χωρίς να το

Από αυτή τη θέση έδειξε την αγάπη

θεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο της

του

προς

την

εκκλησία

συνανθρ<!Jπους του.

πνευματικά

και

τους

Ναιρόμπης. Έγιναν οι σχετικές εξετά

Βοήθησε ηθικά,

σεις και αναλύσεις και φάνηκε ότι δεν

οικονομικά

και

για την

ήταν κάτι το σοβαρό. Έτσι επέστρεψε
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στο σπίτι του και ήταν έτοιμος για

v'

aποκαλυπτικές ομιλίες

-

ωτορίες

- για

αρχίσει δουλειά όταν ξαφνικά η κατά

τη ζωή και τις πράξεις του κοιμωμέ

στασή του χειροτέρεψε. Ξαναμπήκε

νου Ιωσήφ που άφησε πίσω του μια

σε άλλο τώρα νοσοκομείο αλλά σε

ολόκληρη κληρονομιά ...

λίγες μέρες έδειξε ότι δεν θα ζούσε

Ήταν γνωστός σ' όλους γιατί είχε το

για πολίι. Ζήτησε να εξομολογηθεί και

χαρακτήρα του

να

Αχράντων

ανοικτού τύπου. Ότι ήταν το έδειχνε.

Μυστηρίων και μετά από λίγο άφησε

Ήταν ο τύπος του ευχάριστου και του

κοινωνήσει

των

ειλικρινούς και του

την τελευταία του αναπνοτ).

χαρούμενου

Η κηδεία ορίστηκε για την επόμενη

χαμόγελο

εβδομάδα. Εκεί στην ίδια ενορία που

γνώριζαν από το ζεχωριστό του χαμό

τον

γελο. Δοι)λευε σκληρά για να έχει η

βαπτίσαμε

θα

γινόταν τώρα

η

πάντα

προς

ένα

ιστορία

του

αλλά και ο κόσμος γύρω του ακόμα

2 το

και η ενορία του και όλο το χωριό του.

νεαρού

οδηγού

πρωί και όλα τελείωσαν στις
γευμα.

Η

εκκλησία

4 το

του

από

Συχνά

σταματούσε

κομμάτι

το

οικογένειά

του

ένα

πλατύ

Πολλοί

κηδεία του ... Eδci> αρχίζει πιστεύω η
μικρού λεωφορείου. Έφθασα στις

του

μ'

όλους.

έξω

ψωμί

από

την

Αγίου

εκκλησία έκανε τον σταυρό του και

Νικολάου μέσα κι' έξω, ακόμα όλοι οι

συνέχιζε την πορεία του. Κάποτε στα

δρόμοι είχαν γεμίσει από λεωφορεία

ματούσε κι αν έβλεπε ότι είχαν συν6-

και κόσμο ιδιαίτερα νέων της ηλικία

ντηση οι ενορίτες

του, φίλοι και θαυμαστές της εξαίρε

τους

της προσωπικότητας του. Μια λαοθcι-

τίποτε; σε τι μπορώ να βοηθήσω, "ή

μέσα και

έχετε

ανάγκη

από

λασσα από ανθρώπους όλων των ηλι

ακόμα" τι μας λείπει; Και το πιο σημα

κιών

ντικό δεν μάλλωνε ή δεν θύμωνε ποτέ

και

όλων

των

τάξεων.

Φαντασθείτε ότι ήταν η κηδεία ενός

του.

οδηγού

κατέι<τησε τις καρδιές των ανθρώπων.

λεωφορείου.

Δεν

κηδεία κανενός πλούσιου

ήταν

η

Ένας

άλλος

ίσως

λόγος

που

ή πολιτι

Κάποιος ομιλητής μάλιστα ένας νέος

κού ... Κι όμως εκείνη τη μέρα μάθαμε

της ηλικlας του τον χαρακτήρισε τύπο

καλύτερα για τις αρετές και τα χαρί

με μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με

σματά του. Όλοι κάτι είχαν να πουν.

πλούσιο

Το έθιμο είναι να εκφωνοι!ν σύντομες

χαρακτηριστικά

ομιλίες

εκείνοι που

πνευματικό
ότι;

ι<όσμο.

Λέγει

"ντρέπομαι

ο

τον γνωρίζουν

ίδιος τώρα που στέκομαι μπροστά στο

καλύτερα. Η ακολουθία ϊΊταν πλήρης.

φέρετρό του γιατί όταν μου μιλούσε

Στην ομιλούμενη διάλει<:το της φυλής

μου έδειχνε τόσο σεβασμό και μου

Κικούγιου όπως και οι σύντομες αλλά

αποκάλυπτε τόση ταπείνωση εσωτε-
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ρική· μόνο που με κοίταζε με καθήλω

μά του.

νε

Ακόμα και στους νεκρούς έδινε χέρι

Ι·ωριολεκτικά.

Του

οφείλω

για

τοuτο πολλά. Με βοήθησε να προσπα

βοήθειας... Κάποτε εδώ οι άνθρωποι

θήσω να αποκτήσω έστω κάτι από τις

πεθαίνουν και δεν έχουν ένα συγγενή

αρετές του αλλά δεν μπόρεσα να τον

για να ενδιαφερθεί για τη κηδεία και

φθάσω."

την ταφή τους. Έτσι μνημονεύεται η

Όταν πια έμεινε στο κρεββάτι άρρω

περίπτωση

στος και ήδη ήξερε ότι δεν θα ζήσει

του.

πολύ είχε την εσωτεριι<ή δύναμη και

κάποιος για να ζητήσει το σώμα της

μιας

γριάς

της

ενορίας

Περίμεναν οι αρχές να βρεθεί

την παρρησία από το κρεββάτι του

μα ήταν μάταιο. Όταν το πληροφορi1-

πόνου να συμβουλεύει και να στηρίζει

θηκε

ο

Ιωσi1φ

έτρεξε

αμέσως

να

τους συνομηλίκους του. Το χαμόγελο

οργανώσει τον κόσμο για εισφορές

του το διατηρούσε ως την τελευταία

και τέλος πρόσφερε

στιγμή. Είχε τόση δύναμη ψυχική που

λεωφορείο για την μεταφορά. Με τα

το

μικρό

του

ακόμα πεθαίνοντας ήταν χαμογελα

δικά του τρεχάματα και την υπευθυ

στός και αγωνιζόταν να κρατήσει την

νότητα έγινε η κηδεία και η γυναίκα

αξιοπρέπειά

του.

Το

πρόσωπό

του

έλαμπε. Σκέφτηκε εκείνη την ώρα τα

αναπαύτηκε

r1συχα

στην τελευταία

της κατοικία ...

μικρά του παιδιά και ζήτησε να τα

Κάποτε ένας συνάδελφος του έκανε

προσέξουν ιδιαίτερα.

μια παράβαση της

και φυλα-

Τις διάφορες καταστάσεις στη ζωή

i<::ίστηκε γιατί δεν

του τις έπαιρνε με ένα ήρεμο τρόπο

απαιτούμενο πρόστιμο. Έτσι ο Ιωσήφ

για να μην θυμώνει. Εκεί που άλλοι

πρώτος εκείνος έτρεξε να πληρώσει

αρχίζουν τις

φωνές

και τις ύβρεις

να πληρώσει το

και έτσι να ελευθερωθεί ο φίλος του.

εκείνος διατηρούσε την ηρεμία της

Ένας άλλος τόνισε τον φόβο Θεού

ψυχής του.

που είχε μέσα του ο Ιωσrιφ. Πάντα

Ιδιαίτερη rφοσοχή έδινε στις επισκέ

εργαζόταν για το καλό των άλλων με

ψεις των ασθενών. Του άρεσε συχνά

φόβο

να πηγαίνει

ήταν το Θέλημα του Θεοί!". Δεν έλεγε

να

επισκέπτεται τους

γιατί όπως

ασθενείς και να τους ενισχι)ει όσο

ποτέ ότι

μποροuσε ηθικά και οικονομικά. Τους

δαίο όταν βοηθούσε κάποιο·

μετέφερε ένα

έκανε κάτι το σπου

το

μήνυμα ζωντανό για

έκανε γιατί πίστευε ότι έτσι ήθελε ο

αισιοδοξία και κουράγιο. Αν ο ασθε

Θεός. Ήξερε αρκετά για την πίστη του

νrις χρειαζόταν κάτι γινόταν Θυσία για

αλλά

να τρέξει και να ικανοποιήσει το αίτη-

λεπτομέρειες που

πάντα

ρωτούσε
δεν

για

μερικές

κατείχε

και
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ήθελε να γνωρίζει με ακρίβεια ποιά

κοντά τους, να τους κάνει φίλους κι'

είναι η πράξη της Εκκλησίας μας.

αδελφούς. Αυτό ήταν που ακόμα πολ

Πάντα

λοί θυμόντουσαν εκείνη τη μt:ρα της

σκεφτόταν

τους

πτωχούς.

Συχνά τον άκουγαν να λέει ότι: αν

κηδείας του.

είχα χρήματα θα φρόντιζα να μαζέψω

Κάτι που εντυπωσίασε 6λους ήταν και

όλα τα εγκαταλελειμμένα και ορφανά

το εξής: για να βεβαιωθεί ότι οι νέοι

παιδιά που είναι στους δρόμους και θα

της κοινότητας που ζούσε θα ενδια

τα προστάτευα. Θα τους έδινα τροφή,

φερόντουσαν για τα κοινά

-

τρόπος

στέγη και μόρφωση". Έκανε πολλά

για να τους ενεργοποιήσει και να μην

τέτοια σχέδια που έδειχναν ότι ήταν

ασχολούνται με το κάπνισμα και το

άνθρωπος της αγάπης και ιδιαίτερα

ποτό

-

ίδρυσε μια οργάνωση 'Όυέκα

πονούσε τους άλλους. Ποιός; Ένας

ουιτοu" που σήμαινε όλοι μαζί οι νέοι

οδηγός

λεωφορείου.

της ηλικίας του να βοηθήσουν για μια

Πάντα ήταν παρόν σε όλες τις εκδη

καλύτερη ζωή για τώρα και για το

λώσεις όχι

μέλλον τους. Έτσι τους έφερε κοντά

ενός

μικρού

όμως

της ενορίας του

μόνο αλλά και εκείνες της κοινότητας

και τους έδωσε μήνυμα ελπίδας.

του. Φτάνει να !μαν εκδηλώσεις για

Η ζω1Ί του νέου Ιωσήφ ήταν σύντομη

το καλό των συνανθρώπων του και

αλλά

της κοινωνίας εν γένει.

συνάνθρωπό του προς όλους όσους

Κάποτε

ο

ίδιος

κάπνιζε

Όταν όμως

και

έπινε.

χριστιανός και μάλι

i]ταν

μια προσφορά rφος

το

έπασχαν και πονούσαν.
Αφού τελείωσαν

προσωπικές

ot

στα ορθόδοξος όλα αυτά τα ξέχασε.

μαρτυρίες φίλων και συγγενών του

Τώρα όμως έγινε χριστιανός και μάλι

έπρεπε και η αναξιότητά μου να κάνει

στα ορθόδοξος όλα αυτά τα ξέχασε.

μια μικρή αναφορά ή

Τώρα προσπάθειά του ήταν να φέρει

σύνοψη των όσων ελέχθησαν. Ήταν

με τον τρόπο του κι' αλλους κοντά

δίισκολη

η

Θέση

μου.

καλύτερα μια
Είπαν

τόσα

στον Χριστό και να τους μεταμορφώ

πολλά που νόμιζα ότι είχαν εξαντλή

σει προσπαθώντας να τους βοηθήσει

σει το θέμα. Αλλά να όμως που ο

με το κόψιμο όλων των κακών συνη

άνθρωπος

θειών τους. Πολλών νέων άλλαξε η

ζωντανό μ!'jνυμα μέσα στις

αυτός

άφησε

ένα τόσο

ζωή χάρις στην προσωπική βοήθεια

όλων μας που ήταν αδύνατο να τους

του

χαλάσω την παράκληση. Η δική μου η

Ιωσήφ

με

τις

Οικογένειες που
cίχαv ξεχάσει

ο

συμβουλές

είχαν
ένας

Ιωσήφ προσπάθησε

να

του.

χωρίσει
τον άλλο
φέρει

και
ο
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