
Ομιλία 

Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας κ. Κλεόπα 

στα Θυρανοίξια της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

 

Jönköping Σουηδίας, 21 Μαίου 2016 

 

 

Σεβαστοί Πατέρες, 

Εξοχώτατε Πρέσβυ της Ελλάδος στη Σουηδία κ. Δημήτριε Τουλούπα, 

Εντιμ. κ. Johnny Lilja , Αναπληρωτά Δήμαρχε της πόλης του Jönköping, 

Εντιμ. κ. Ilan De Basso, Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Jönköping, 

Αιδ. κ. Hans Boeryd, Αρχιερατικέ Επίτροπε της Λουθηρανικής Εκκλησίας στην πόλη 

Jönköping, 

Αγαπητοί εν Χριστώ Αναστάντι αδελφοί, 

 

Χριστός Ανέστη! 

 

Δύο χρόνια πέρασαν ακριβώς σαν σήμερα, όταν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, διά των τιμίων Του χειρών, με χειροτόνησε επίσκοπο στον 

πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο ιστορικό Φανάρι. Τον ευγνωμονώ και 

προσεύχομαι υπέρ υγιείας και μακροημερεύσεώς της Παναγιότητός Του και της Μητρός 

Εκκλησίας καθόλης. 

Διάλεξα την επέτειο αυτή γιά να τελέσω τα Θυρανοίξια της ενορίας των Αγίων 

Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στην όμορφη πόλη του 

Jönköping της Σουηδίας. Την ημέρα αυτή θα θυμόμαστε όλοι ως ημέρα ιδρύσεως της 

ενορίας αυτής, που τιμάται επ΄ ονόματι δύο κορυφαίων Ιεραποστόλων της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής Εκκλησίας. 

Επέλεξα τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη ως προστάτες και πολυούχους της νέας 

μας ενορίας, γιά να αποκτήσετε και εσείς τον ίδιο ιεραποστολικό ζήλο και να «μαθητεύσετε 

πάντα τα έθνη, αρξάμενοι από Ιερουσαλήμ», την δική σας Ιερουσαλήμ, όπως 

χαρακτηριστικά αποκαλείται το Jönköping ως η «Ιερουσαλήμ της Σουηδίας»! 

Χαίρομαι που στην περιοχή αυτή εκλήθη από τον Αναστάντα Κύριο να υπηρετήσει 

ως Ιερεύς Του ο λόγιος, πολύγλωσσος και καταξιωμένος Ιατρός Αιδεσιμολογιώτατος Δρ. 

Νικόλαος Ρήγας, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος εφημέριος της νεοιδρυθείσης ενορίας. Εχει 

τον ζήλο, την διάθεση και το αγωνιστικό φρόνημα να υπηρετήσει τον Κύριο και την ενταύθα 

ενορία. 

Σταθείτε, παρακαλώ, όλοι στο πλευρό του. Στηρίξτε τον, ενισχύστε τον πνευματικά με 

τις προσευχές σας και την εθελοντική διακονία σας. Κάντε την ενορία μας αυτή πρότυπο 

ενορίας με προγράμματα και δραστηριότητες γιά κάθε ηλικία. Ετσι, θα αγκαλιάσετε τα 

παιδιά, τους νέους και τους αδελφούς μας της τρίτης ηλικίας. Μεριμνήστε γιά τους φτωχούς 



και άπορους της περιοχής σας, γιά τους ασθενείς και τους φυλακισμένους, όλους 

ανεξαρήτως της θρησκευτικής, εθνικής και κοινωνικής τους προέλευσης. 

Διαδώστε το όραμα μας παντού. Αυτή θα είναι η δική μας συμβολή στην κοινωνία της 

Σουηδίας! Ας "χτίσουμε" μια ενορία που θα λειτουργήσει ως πρότυπο και οδηγός για τις 

ενορίες που θα ακολουθήσουν. Ο καθημερινός πνευματικός αγώνας ας δίνει απαντήσεις στις 

εσωτερικές μας αναζητήσεις, αλλά και στα καίρια προβλήματα της εποχής μας, το τεράστιο 

πρόβλημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Αγκαλίαστε και στηρίξτε, όπως πολύ 

επιτυχημένα κάνει ο Μητροπολιτικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Όσλο, 

τους αδελφούς μας που έρχονται προς αναζήτηση νέων ευκαιριών, αλλά μαζί με αυτούς και 

κάθε ένα που θα αναζητήσει πνευματικό και φυσικό καταφύγιο εδώ, ανεξαρτήτως χρώματος 

και καταγωγής. 

Στο αδυσώπητο πρόβλημα της κλιματολογικής αλλαγής ας εγκολπωθούμε τις 

περιβαλλοντικές ανησυχίες και το όραμα της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού 

Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, που έχει χαρακτηρισθεί ως ο "πράσινος Πατριάρχης" και ας 

προσθέσουμε και τη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες μας τις 

δραστηριότητες και τις εκφάνσεις του βίου μας. Ας δείξουμε στα παιδία μας νέους δρόμους 

και ας τους θέσουμε νέους προβληματισμούς και ορίζοντες. 

Θεωρώ καθήκον μου γιά μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους τους σεβαστούς 

Πατέρες και τον καθένα ξεχωριστά που είναι σήμερα κοντά μας συμπροσευχόμενοι και 

δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα ενότητος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μας τιμούν, επίσης, με την 

παρουσία τους και τους ευχαριστώ εγκαρδίως οι εκπρόσωποι των άλλων Χριστιανικών 

δογμάτων, δηλώνοντας ενότητα, ομοψυχία και αγαστή συνεργασία μεταξύ των μελών της 

Χριστιανικής οικογένειας της Σουηδίας, σε μιά περίοδο μάλιστα που ο Χριστιανισμός βιώνει 

τον δεύτερο μεγαλύτερο διωγμό στην δισχιλιετή ιστορία του. 

Την ευγνωμοσύνη μου εκφράζω προς τον αγαπητό αδελφό, τον Λουθηρανό Επίσκοπο 

της περιοχής κ. Fredrik Modeus, η καλοσύνη του οποίου και των ικανών συνεργατών του, 

μας παραχώρησε τον περικαλή αυτό ναό γιά την εξυπηρέτηση των πνευματικών αναγκών 

του ποιμνίου μας στην ευρύτερη περιοχή. 

Συγχαίρω το νέο εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας γιά την αποδοχή της 

αδελφικής μου προσκλήσεως να υπηρετήσουν με ζήλο και αυταπάρνηση την νεουσταθείσα 

ενορία. Τους ευχαριστώ, εκ μέρους όλων σας, γιά την υποδοχή που μας επιφύλαξαν και την 

αβραμιαία φιλοξενία που μας προσέφεραν το διήμερο αυτό. Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να 

τους χαριτώνει και να τους εμψυχώνει στη νέα τους ιερή αποστολή και διακονία. 

Ευχαριστώ πολύ τους κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας που συμμετείχαν 

στους εορτασμούς των Θυρανοιξίων και υπεβλήθησαν σε κόπους και έξοδα, γιά να δώσουν 

το παρών με τις συνοδείες τους. Ευχαριστώ, επίσης, όλους εσάς, τους ευλαβείς και 

φιλέορτους προσκυνητές, που ήλθατε στην πρώτη πανήγυρη και την επίσημη έναρξη 

λειτουργίας της ενορίας μας, της συνεχιζόμενης όντως προς Εμμαούς πορείας της τοπικής 

μας Εκκλησίας, συνοδοιπόροι του Αναστημένου Χριστού και Λυτρωτού μας. Αμήν!  

Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου! 

 


