500-årsjubileum sedan födelsen av

Heliga Philothei av Aten
1522 - 1589


Födelse och ungdom

H

eliga Philothei föddes år 1522 i Aten.
Hennes moder hette Syrgia och hennes
fader Angelo Benizelos. Båda två var fromma,
rika och av ädel börd. Syrgia bad innerligt till
Guds Moder att hon måtte befria henne från
sin sorgliga ofruktsamhet och skänka henne ett
barn. Hon såg i en dröm ett stort och strålande
ljus, som kom från Guds Modersikonen in i
hennes sköte. Hon tolkade drömmen så, att
hennes önskan skulle bli uppfylld och efter en liten tid blev hon verkligen havande
och födde en dotter som hon gav namnet Revoula. Flickan, som var ett barn skänkt
av Gud, visade redan från ung ålder dygder och i Gud behagliga gärningar. Hon
hade sin moder som ett gott föredöme som visade stor barmhärtighet till alla människor.
När hon var tolv år gammal, bad en mycket högt uppsatt man i staden på den tiden, om att få gifta sig med henne. Revoula avböjde ty hon hade en innerlig önskan
att tillägna sitt liv endast åt Gud. Hennes föräldrar ville dock ha en arvtagare till sin
egendom och de tvingade sin dotter att gifta sig och Revoula lydde dem. Hennes
make var emellertid av hård karaktär och han plågade henne varje dag.

Familjen Benizelos hus från 1700-talet, vilket byggdes ovanpå två tidigare stenhus som
införlivades i bottenvåningen av den senare byggnaden. Traditionen förknippar dem med
Heliga Philotheis hus.

Klosterliv och social välgörenhet
Efter tre års äktenskap dog Revoulas man, hon motstod sina föräldrars önskan om ett andra äktenskap och
levde ett liv i ständig bön i föräldrahemmet. När Revoula
var 25 år dog hennes föräldrar och hon började leva ett
mer asketiskt liv med vaka, fasta och bön. Hon fick se
den Helige Andreas, den först kallade aposteln i en syn
då han uppmanade henne att bygga ett nunnekloster i
hans namn. Som arvtagerska till en stor förmögenhet
ägde Revoula flera gods i olika delar av staden och dess
omgivningar. Hon beslutade sig för att tillägna alla till det
framtida klostret som började uppföras. När klostret stod klart blev Revoula vigd
till nunna och fick namnet Philothei.
Många kvinnor blev nunnor i hennes kloster,
vissa var tjänarinnor från hennes föräldrahem som
hon lärt upp i ett fromt liv, andra var från både
rika och fattiga familjer och de lärde sig hantverk
i klostret. Gud berikade klostret med många ägor
och förnödenheter så att Heliga Philothei också
kunde bygga sjukhus, hem för gamla och fler kloster även på andra ställen i Grekland.
Hon grundade skolor för undervisning i den
kristna traditionen, även för flickor, och beskyddade särskilt kvinnor från faran att bli tvingade att
konvertera till Islam, bli bortgifta med muslimer eller tagna till turkiska harem,
då Grekland denna tid lydde under det turkiska oket. Hon tröstade de förslavade
kristna, beskyddade de svaga, hjälpte fängslade kvinnor och jungfrur och gav stöd
till de sjuka och fattiga, bland annat genom att anordna soppkök.

Förföljelse och martyrdöd
Eftersom hon ofta blev ansatt och förföljd av turkarna, brukade hon ta sin tillflykt och gömma sig i en liten grotta nära sitt kloster i Kalogreza, (vilket kommer
från ordet för nunna) där hon fann stillheten och säkerheten hon behövde för bön.

Turkarna kunde dock inte tolerera helgonets kristna agerande och en grupp av
dem trängde sig in i klostret under en gudstjänst 3 oktober 1588, band henne vid
en pelare och lämnade henne halvdöd efter alla de slag och sår de tillfogat henne.
Systrarna blev skräckslagna och förde henne i hemlighet till en säkrare plats, redan
då känd som Kalogreza.
Från den tiden återfick Heliga Philothei aldrig sin hälsa igen.
Hon blev sängbunden och led av outhärdliga smärtor från skadorna, men utstod allting på ett beundransvärt sätt och tackade Gud
för att hon blivit bevärdigad att lida för kärleken till Honom och till
sina medkristna. Efter att ha blivit prövad såsom guld i smältugnen,
kom hon inom kort att erhålla sitt välsignade slut. Hon gick hädan
till de himmelska boningarna den 19 februari 1589.

Klosterkyrkan tillägnad Aposteln Andreas, där Heliga Philothei bands fast vid en pelare (se foto
ovan) och misshandlades av turkarna.

Tjugo dagar efter hennes insomnande kom väldoft från hennes grav.
När man efter ett år öppnade graven
så fann de hennes kvarlevor vara friska
och oförstörda. En söt, väldoftande
myrra strömmade från hennes dyrbara reliker såsom ett strålande bevis
på hennes Gudsbehagliga liv, Honom
till ära och pris. Helgonförklaringen
ägde rum endast tio år efter hennes
avsomnande och många mirakler har
skett genom hennes reliker.

Heliga Philotheis reliker finns idag i metropolitkatedralen i centrala Aten (till vänster) och
hennes hand (till höger) i kyrkan tillägnad helgonet i området som också fått namnet Philothei
helt nära grottan där hon levde asketiskt liv.

100 år sedan Moder Philothei föddes 1922
10 år sedan hon lämnade jordelivet 2012
1987 vigdes Moder Philothei
till nunna i Heliga Änglarnas
kloster, Grekland.
1988 byggde hon Heliga
Philotheis kloster i Villberga,
Sverige.
1989 firades den första
Liturgin i klostret – precis
400 år sedan Heliga Philotheis
avsomnande.
Evig åminnelse!

