
ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ – ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ 

  Είλαη γλσζηό όηη νη Χξηζηηαλνί ηεο Αθξηθήο, ηδηαίηεξα νη εγέηεο ηεο 

Αγγιηθαληθήο Εθθιεζίαο, αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιε αλεζπρία ζηε ρεηξνηνλία 

ηνπ Gene Robinson από ηελ Επηζθνπηθή Εθθιεζία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ 

σο ηνπ πξώηνπ ελεξγνύ νκνθπιόθηινπ επηζθόπνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν Akinola (Νηγεξία), ηειείσζε ηε δήισζή ηνπ σο εμήο: Μηα 

μεθάζαξε επηινγή έρεη γίλεη από κηα εθθιεζία πνπ πηζηεύεη ζε αληηβηβιηθέο 

απνθιίζεηο θαη δηαζηξεβιώζεηο ηεο γεληάο καο. Μηα εθθιεζία πνπ ζέηεη ηε 

ζέιεζε ησλ αλζξώπσλ πνιύ πην πάλσ από ηελ εμνπζία ηνπ Θενύ θαη ηνπ 

απνθαιπκέλνπ γξαπηνύ Λόγνπ Τνπ. Τέηνηα εθθιεζία είλαη πξννξηζκέλε λα 

γίλεη έλα ηεξό γηα ηε ιαηξεία ηνπ αλζξώπνπ κάιινλ παξά ηνπ Θενύ. Τα ιόγηα 

ηνπ Nkoyoyo(Uganda) ήηαλ αθόκε πην έληνλα. Όηαλ ε Επηζθνπηθή Εθθιεζία 

ησλ ΗΠΑ ήζειε λα ζηείιεη κηα αληηπξνζσπεία ζηελ Uganda γηα λα 

πξνζθεξζεί νηθνλνκηθή βνήζεηα ζην ιαό, ν Αξρηεπίζθνπνο εμήγεζε γηαηί δελ 

κπνξνύζαλ λα δερηνύλ ηελ αληηπξνζσπεία. ‘Αλ απνζησπήζνπκε απηό πνπ 

έρεηε δηαπξάμεη – δειαδή λα πξνσζείηε αληηβηβιηθή αλήζηθε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά – θαη αλαηξέςνπκε ή αγλνήζνπκε ηελ απόθαζε λα 

δηαθεξύμνπκε ηελ δηαθνπή ησλ ζρέζεώλ καο κε ηελ Επηζθνπηθή Εθθιεζία 

ησλ ΗΠΑ, ηόηε -πξάγκαηη- νη θησρνί, μεξηδσκέλνη θαη άξξσζηνη ζα ιάβνπλ 

βνήζεηα. 

  Ιδνύ ε απάληεζή καο: ην επαγγέιην ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ δελ είλαη πξνο 

πώιεζε, αθόκα θαη κεηαμύ ησλ θησρόηεξσλ από εκάο πνπ δελ έρνπκε 

θαζόινπ ρξήκαηα. Η αηώληα δσή, ε ππαθνή ζηνλ Ιεζνύ Χξηζηό θαη ε 

ζπκκόξθσζή καο κε ηνλ Λόγν Τνπ είλαη πην ζεκαληηθέο. Ο Λόγνο ηνπ Θενύ 

είλαη μεθάζαξνο. 

  Έρεηε επηιέμεη κηα πνξεία απνζηαζίαο πνπ νδεγεί ζε πλεπκαηηθή 

θαηαζηξνθή. Επεηδή ζαο αγαπάκε, δελ κπνξνύκε λα αθήζνπκε απηό ην 

γεγνλόο αλαπάληεην. Ωο εθ ηνύηνπ, νπνηαδήπνηε αληηπξνζσπεία ζηείιεηε δελ 

είλαη εππξόζδεθηε, νύηε ρσξάεη αλάκεζά καο. Δελ κπνξνύκε λα κνηξαζηνύκε 

ηελ αδειθηθή θνηλσλία νύηε ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο πνπ καο πξνζθέξεηε, 

αλ θαη ηνπο ρξεηαδόκαζηε απεγλσζκέλα. Εάλ, σζηόζν, κεηαλνήζεηε θαη 

επηζηξέςεηε ζηνλ Κύξην, απηό ζα ήηαλ έλα γεγνλόο πνπ ζα καο ραξνπνηνύζε 

ηδηαίηεξα.’ 

 

[Πεγή: http://www.ekk.org/articles] 


