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■ Πρόοδος καὶ Προοπτικὲς στὸν Ἱεραποστολικὸ Ἀγρὸ τοῦ Βορρᾶ

Δεύτερη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι 
στὴν νεοπαγῆ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ τῆς Στοκχόλμης

18-23.9.2014 ἐκ.ἡμ.

Δόξα τῷ Θεῷ πάν-
των ἕνεκα!... Τριὰς 
Ἁγία δόξα Σοι!...

Ὅταν, μετὰ τὴν 
πρώτη Ποιμαντικὴ 
Ἐπίσκεψί μας στὴν 
Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ 
Στοκχόλμης (Μάϊ-
ος 2014), μᾶς ἀπα-
σχολοῦσε ἔντονα ὁ 
προγραμματισμὸς 
μιᾶς δευτέρας Ἐπισκέψεως σὲ πολὺ σύντομο χρονικὸ διάστη-
μα, δὲν ἐφανταζόμεθα τί μᾶς ἐπεφύλασσε ὁ θεῖος τῆς Ἐκκλη-
σίας Δομήτωρ, ὁ Σωτήρας μας Χριστός, τὸ ὁποῖο μάλιστα θὰ 
ξεπερνοῦσε κατὰ πολὺ τὶς κατὰ Θεὸν προσδοκίες μας...
■ Ἔτσι, μετὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς ῾Υψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 

μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας καὶ κινούμε-
νοι ἀπὸ εἰλικρινὲς καὶ βαθὺ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πρόοδο τῆς 
Ἱεραποστολῆς μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς νεοπα-
γοῦς Ἐπισκοπῆς, ἤλθαμε καὶ πάλι σὲ κοινωνία Ἀγάπης καὶ 
Χαρᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, μὲ τὸ Μικρὸ Ποίμνιό μας στὴν χώρα 
αὐτή, ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ Λουθηρανισμός, στὴν χειροτέρα ἴσως 
καὶ πλέον ἐκκοσμικευμένη ἐκδοχή του.

Τὴν φορὰ αὐτὴ ἦσαν μαζί μας ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος π. 
Γεώργιος Γιὰν (Τσέχος προσήλυτος, Ἐφημέριος στὴν Ἐνορία 
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τῆς Ἀναλήψεως Πατρῶν) 
καὶ ὁ ῾Υποδιάκονος Γέρων 
Ἀντώνιος Ἁγιοκυπριανίτης.

* * *
Τὴν Τετάρτη, 18.9/1.10.

2014, μία μικρὴ ὁμάδα 
πιστῶν μας, μαζὶ μὲ τοὺς 
Κληρικούς μας π. Ἀνδρέα 
(Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο) 

καὶ π. Στέφανο καὶἹεροδιάκονο π. Θεοχάρη, μᾶς ὑποδέχθη-
καν στὸ Ἐπισκοπεῖό μας, στὸ Βόρμπεργκ (Vårberg) τῆς Στοκ-
χόλμης, ὅπου μετὰ τὴν κατανυκτικὴ Δοξολογικὴ Τελετή, περι-
γράψαμε ἁδρομερῶς τὸν σκοπὸ τῆς νέας αὐτῆς Ἐπισκέψεώς μας: 

● καλυτέρα ὀργάνωσις τῆς Ἐπισκοπῆς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, συν-
εργασία ὅλων μὲ Ἀγάπη, Ταπείνωσι, Ὑπομονὴ καὶ –κυρίως– 
Θυσιαστικότητα, προοπτικὴ Ἱεραποστολικὴ («τὸ μέλλον τῆς 
Σουηδίας μᾶς ἀνήκει....»), προσευχὴ γιὰ ἀνάδειξι καταλλήλου 
προσώπου ὡς πρώτου Ἐπισκόπου Στοκχόλμης τῆς Γνησίας Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας...
■ Ἐν συνεχείᾳ, ἐπισκεφθήκαμε τὸν βαρέως ἀσθενοῦντα καὶ 

κλινήρη σχολάζοντα Ἐπίσκοπο Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννη, 
τὸν ὁποῖο ἀσπασθήκαμε μὲ μεγάλο σεβασμὸ καὶ ἰδιαίτερη συγ-
κίνησι, διότι στὸ πρόσωπό του βλέπαμε τὸν Ἱδρυτὴ τῆς Γνησί-
ας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὴν Σουηδία (1984 κ.ἑ.).

Ἐπακολούθησε λιτὸ Δεῖπνον Ἀγάπης, ὅπου μέσα σὲ ἕνα 
θερμὸ ἐγκάρδιο κλῖμα, ὅπως ἁρμόζει στὴν Οἰκογένεια τοῦ 
Θεοῦ, ἔγιναν οἱ πρῶτες ἐνημερώσεις γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐργα-
σιῶν, μὲ βάσι τὶς ὁδηγίες κατὰ τὴν προηγουμένη Ἐπίσκεψι.

* * *
Τὴν Πέμπτη, 19.9/2.10.2014, μεταβήκαμε στὴν Γυναικεία 

Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ὅπου μᾶς ὑπο-
δέχθηκαν ἡ Ὁσιωτάτη Γε-
ρόντισσα Μαγδαληνὴ καὶ 
ἡ Ἀδελφὴ Λυδία, ἐτελέσθη 
δὲ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ 
τοὺς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυ-
τέρους π. Ἀνδρέα καὶ π. 
Γεώργιο, συμπροσευχομέ-
νων καὶ ὀλίγων πιστῶν.
■ Μετὰ τὸ μεσημβρινὸ 
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γεῦμα, ἐδώσαμε ὁδηγίες δράσεως σὲ ζεῦγος πιστῶν μελῶν 
τῆς Ἐκκλησίας μας, στὸ κτῆμα τῶν ὁποίων ἔχει ἀνεγερθῆ 
ἕνα πολὺ χαριτωμένο Ναΰδριο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ 
τοῦ Μνήστορος· ἐν συνεχείᾳ δέ, ἐπακολούθησε πολύωρος 
συνεργασία μὲ τὶς Ἀδελφὲς τῆς Μονῆς γιὰ ποικίλα θέματα 
ἀφορῶντα καὶ τὴν Ἱεραποστολικὴ Δρᾶσι καὶ Μαρτυρία μας 
στὴν Σουηδία· τέλος, ἔγινε ἡ Ἐξομολόγησις αὐτῶν, ἡ ὁποία 
ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *
Τὴν Παρασκευή, 20.9/3.10.2014, στὴν ἴδια Ἱερὰ Μονή, πραγ-

ματοποιήθηκε μία πολὺ σοβαρὰ Σύσκεψις μὲ δύο ἐκ τῶν Ἱε-
ρέων μας στὴν Σουηδία: τὸν π. Ἀνδρέα καὶ τὸν π. Σπυρίδωνα 
(Ἄραβα, δρῶντα στὴν Δυτικὴ Σουηδία, πόλις Γιoτενὲ/G�ttene, 
περίπου 200 χλμ. ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ Νορβηγία). 

● Ἐθίγησαν καὶ ἀνελύθησαν θέματα Ποιμαντικῆς τῆς Ἐνορί-
ας καὶ τῆς Ἱεραποστολῆς· ἡ ἰδιομορφία τῶν συγχρόνων Ἐνοριῶν 
ἐντὸς συγχρόνων ἱστορικῶν συνθηκῶν· ἡ ἐφευρετικότης τῶν 
Ποιμένων γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς συλλογικότητος· ἡ γνησιό-
της τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος· 
ἡ ποικιλότροπως ὤθησις τῶν πιστῶν 
ὑπὸ τοῦ Ποιμένος, μέσῳ τοῦ ὀρθοῦ 
τρόπου Ἐξομολογήσεως, καὶ ἐκδόσεων 
Κατηχητικοῦ περιεχομένου· ἀξιοποίη-
σις εὐκαιριῶν γιὰ φιλανθρωπικὲς δρά-
σεις καὶ προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις· 
διοργάνωσις Συνάξεων Ἐνοριακῶν· ἐμ-
βάθυνσις στὸ Mυστήριο τῆς Mετα-
νοίας ὡς Συλλογικοῦ Γεγονότος: 
Ὅλη ἡ Ἐκκλησία Μετανοεῖ· συνειδη-
τοποίησις ὅτι κέντρο καὶ ἀφετηρία 
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πάντων τῶν ἐνοριακῶν δραστη-
ριοτήτων εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, ἄνευ 
τῆς γνώμης καὶ τῆς εὐλογίας τοῦ 
Ὁποίου δὲν εὐοδοῦται τὸ ἐκκλησι-
αστικὸ-ἐνοριακὸ ἔργο· ἐτονίσθη 
δὲ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφασι, ὅτι εἰδικὰ 
ἡ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης 
εἶναι µία κατ᾿ ἐξοχὴν Ἱεραποστο-
λικὴ Ἐπισκοπή.

Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ἐκτενὴς ἀνα-
φορὰ στὸ νομικὸ status τῶν Ἐνο-
ριῶν στὴν Σουδία καὶ τὴν σχετικὴ 
ταυτότητα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς 

μας στὴν χώρα αὐτή, ἐν ὄψει μάλιστα δημιουργίας νέων Ἐνο-
ριῶν μας.
■ Ἐκλήθη τὸ Ἱερατεῖό μας (τρεῖς Πρεσβύτεροι-ἕνας Διάκο-

νος), ὡς καὶ οἱ Mοναχές μας, νὰ δηλώσουν ἐνυπογράφως τὴν 
συμφωνία τους ἐπὶ τοῦ Ἑνωτικοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Kειμέ-
νου (Mάρτιος 2014), διότι στὸ ἑξῆς αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ Ὁμολογία 
Πίστεως τῶν Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.

* * *
Tό Σάββατο, 21.9/4.10.2014, ἦταν ἐξαιρετικὰ δραστήριο, ἔφ᾿ 

ὅσον σὲ ἀλλεπάλληλες Συσκέψεις, συλλογικὲς καὶ προσωπι-
κές, στὸ Ἐπισκοπεῖό μας, ἀντιμετωπίσθηκαν πολλὰ καὶ ποι-
κίλα ποιμαντικὰ-ἐνοριακὰ προβλήματα καὶ ἐδόθησαν, χάριτι 
Θεοῦ, λύσεις καὶ ὁδηγίες.

● Ἐξομολογήσεις καὶ παραμυθία ψυχῶν, καλυτέρα καὶ διευ-
ρυμένη ὀργάνωσις λατρευτικῶν εὐκαιριῶν, σύστασις εἰδικῆς 
Ὁµάδος Διακονίας τοῦ Ἐπισκοπείου (πρὸς λύσιν χρονιζόντων 
ἐκκρεμοτήτων), καὶ τέ-
λος μικρὰ οἰκοδομη-
τικὴ Σύναξις μὲ κέν-
τρο ἀναφορᾶς τὴν Tα-
πείνωσι καὶ τὰ θαυ-
ματουργικά, μάλιστα 
καὶ ἐξορκιστικά, ἀπο-
τελέσματα τῆς ὑπα-
κοῆς στὶς Θεῖες Ἐν-
τολές.

* * *
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Tὴν Kυριακή, 22.9/5.10.
2014, ἐτελέσαμε τὴν Θεία 
Λειτουργία στὸν Kαθεδρικό 
μας Nαὸ τῶν Ἁγίων Kων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης, μὲ 
τὴν συμμετοχὴ τῶν τεσσά-
ρων Πρεσβυτέρων μας: π. 
Ἀνδρέου, π. Γεωργίου, π. 
Στεφάνου, π. Σπυρίδωνος, 
ἑνὸς Διακόνου: π. Θεοχά-

ρους, καί τινων Ὑποδιακόνων. 
Ἡ ψαλμωδία ἦταν κατὰ τὸ ρωσικὸ τυπικό, πάντως τρίγλωσ-

ση (σουηδικὰ-ἐλληνικὰ-σλαβονικά), ὁ Ἱερὸς Nαὸς πλήρης ἀπὸ 
ἐγχρώμους Ὀρθοδόξους, ἐκοινώνησαν πολλοὶ πιστοί καὶ ὁ
Θεοφιλέστατος Ἰωάννης παρίστατο συμπροσευχόμενος. 

Ἡ Ὁμιλία μας περιεστράφη
● στὸ φαινομενικὰ παράδοξο τῆς ἐν Xριστῷ Zωῆς: «ἐλθὲ» 

(Πνεῦμα Ἅγιο) - «ἄπελθε» (ἀπ᾿ ἐμοῦ, Κύριε), στὴν Tαπείνωσι καὶ 
τὴν Eὐσπλαγχνία, στὴν ἀποφυγὴ τῆς κρίσεως καὶ κατακρίσεως 
βάσει τοῦ φαίνεσθαι καὶ στὴν ἄσκησι νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ εἶναι 
τοῦ Ἀδελφοῦ μας.

Ἀκολούθησε μεσημβρινὸ γεῦμα στὴν Tράπεζα τοῦ Ἐπισκο-
πείου, γιὰ ὅλους τοὺς ἐκκλησιασθέντας, ὅπου ἀνεδείχθη ἡ 
Ἐνοριακὴ Oἰκογένεια μέσα σὲ ἕνα κλῖμα ἐγκάρδιας ἐπικοινω-
νίας: ἦταν πράγματι ἕνα Θαῦμα!...
■ Ἐπακολούθησε μία περίπου δίω-

ρος Σύσκεψις (14:00΄-16:00΄) μὲ τὸν π. 
Ἀνδρέα, κατὰ τὴν ὁποία ἐτονίσθη-
σαν ἐκ νέου καὶ μὲ ἔμφασι οἱ κύριες 
γραμμὲς τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου 
στὴν νέα περίοδο (μετα-Ἑνωτικὴ) 
καὶ ἐδόθησαν λύσεις σὲ κανονικῆς 
φύσεως θέματα, τὰ ὁποῖα ἀντιμε-
τωπίζει ἐν μέσῳ ἑνός πολυμόρφου-
πολυεθνικοῦ-πολυπολιτισμικοῦ καὶ 
πολυχρώμου κοινωνικοῦ περιβάλ-
λοντος καὶ ποιμνίου.
■ Στὶς ἑπόμενες δύο ὧρες (16:00΄-

18:00΄), συνεργασθήκαμε μὲ τὴν Ὁμάδα 
Διακονίας τοῦ Ἐπισκοπείου καὶ κατα-
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γράψαμε-ἀποτυπώσα-
με-χαρτογραφήσαμε 
ἐπὶ τόπου ὅλα τὰ ἀναγ-
καῖα-βασικὰ-ἄμεσα 
ἔργα, τὰ ὁποῖα πρέπει 
νὰ δρομολογηθοῦν, προ-
κειμένου νὰ νοικοκυρευ-
θῆ τὸ Ἐπισκοπεῖο καὶ ὁ 
εὐρύτατος χῶρός  του.
■ Στὶς 18:30 ΄, ἄρχισε ἡ 

προεξαγγελθεῖσα Ἐνοριακὴ Σύναξίς μας, ἡ ὁποία ἔληξε στὶς 
20:30 .́ Παρόντες ἦσαν οἱ Kληρικοί μας, ἀρκετοὶ Πιστοὶ καί τι-
νες Ἑτερόδοξοι, ὡς μεταφράστρια δὲ ἡ Γερόντισσα Mαγδαλη-
νή. Ἡ διαδικασία ἦταν συμμετοχική.

● Kεντρικὸ θέμα: ἡ ἐκκοσμίκευσις, ὡς μέγιστος κίνδυνος 
γιὰ τὴν Ἐκκλησία· τὶ εἶναι καὶ πῶς ὁρίζεται ἡ ἐκκοσμίκευσις· 
γιατὶ στὴν Σουηδία ὁ Xριστιανισμὸς ἔχει ἐπηρεασθῆ καὶ ἀλλοι-
ωθῆ ὑπερβαλλόντως ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευσι· γιατὶ στὴν Tσεχία 
ἔχουμε (ἄλλου εἴδους) ἐκκοσμίκευσι ἐν σχέσει μὲ τὴν Σουηδία 
(σοσιαλιστικὴ ἐπίδρασις, κομμουνιστικὴ προϊστορία)· δύο ἐνδει-
κτικὰ στοιχεῖα-γνωρίσματα τῆς ἐκκοσμικεύσεως (κατάργησις 
ἀργίας Kυριακῆς, Θρησκοληψία/Tυπολατρία)· ἄρνησις ὑπὸ τῆς 
Eὐρώπης τῶν τριῶν πυλώνων τοῦ Πολιτισμοῦ της (Ἱερουσαλὴμ-
Ἀθήνα-Pώμη) κ.ἄ.

Ἦταν πράγματι μία θαυμάσια ποιμαντικὴ ἐμπειρία, ἡ ὁποία 
κορυφώθηκε μὲ τὴν συμμετοχή μας στὸ Mυστήριο τῆς Θείας 
Eὐχαριστίας κατὰ τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες.

* * *
Tὴν Δευτέρα, 23.9/6.10.2014, στὶς 10:10 ΄, ἀναχωρήσαμε ἀερο-

πορικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μέσῳ Φρανκφούρτης, μὲ σκοπὸ νὰ 
εὑρισκώμεθα ἐγκαίρως στὴν Πατρίδα μας γιὰ νὰ πανηγυ-
ρίσουμε τὴν Σύναξι τῆς Παναγίας Mυρτιδιωτίσσης (24 Σε-
πτεμβρίου, ἐκ. ἡμ.), παρὰ τὴν φυσικὴ κόπωσι καὶ τὴν ποικι-
λία τῶν συναισθημάτων, τὰ ὁποία μᾶς κατέκλυζαν δυναμικά, 
μετὰ ἀπὸ μία τόσο θαυμαστὴ (γιατί ὄχι;... καὶ συγκλονιστική) 
ποιμαντικὴ ἐμπειρία.

* * *
Πράγματι, στὸν Ἱεραποστολικὸ Ἀγρὸ τοῦ Bορρᾶ ὑπάρχει 

Πρόοδος καὶ Προοπτικὲς γιὰ τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία...
Σκεφθῆτε: διαθέτουμε δύο βασικὲς Ἐνορίες (μία τρίτη ἱδρύε-
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ται), ἕνα Mοναστήρι, τρεῖς Ἱερεῖς, ἕναν Διάκονο, ἕναν Ἐπίσκο-
πο, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Mητρόπολις Σουηδίας τοῦ Πατριαρχείου 
Kωνσταντινουπόλεως διαθέτει ἕναν ἐπίσκοπο καὶ ἕναν ἱερέα 
γιὰ ὅλη τὴν Σκανδιναβία...
■ Στὴν Γνησιότητα ὑπάρχει ψηλαφητὴ δυναμική... Στὴν νο-

θεία τῆς Ὀρθοδοξίας παρατηρεῖται ἕνας σαφὴς ἐκφυλισμός,
μέσῳ ἑνὸς ψηλαφητοῦ συγκρητισμοῦ καὶ ἑνὸς ἀντι-εὐαγγε-
λικοῦ μινιμαλισμοῦ...

23.9.2014 ἐκ.ἡμ.
Γενέθλιον T. Προδρόμου

† ὁ ᾿Ω. κ ΄ Φ. Κ. 

 
 


