ortodoxt kyrkoliv
Utgiven med välsignelse från H.E. Metropoliten Kyprianos av Oropos och Fili

Årgång 23 2011

Vår styrande hierark Biskop Kyprianos tredje besök i Sverige på
Heliga Konstantin och Helenas festdag 2011
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Ledare

nder det gångna året 2011 har fortsatt hälsoproblem varit i fokus
inom det svenska exarkatet. Som ni alla vet var Biskop Johannes
med om en olycka under hösten 2011 som han inte har återhämtat
sig från, vilket gjort att han inte kunnat fira gudstjänster som förr.
Vi har istället fått glädja oss åt att han kunnat delta i liturgier från
biskopens tron. Eftersom vi fortsatt bara har en präst att tillgå för två
församlingar och ett kloster har gudstjänstprogrammet varit lidande.
Förutom detta har vår Gerontissa i Heliga Philothei ortodoxa kloster
också fått en sämre hälsa. Efter vår styrande biskops Sverigebesök i juni
blev det därför bestämt att vårt svenska exarkat skulle få förstärkning
med en diakon från klostret och två nunnor från Heliga Änglars kloster
i Afidnai utanför Athen (Grekland). Dessutom har Fader Anders infriat
det löfte han gav 2008, att efter att ha -genom Guds nåd- besegrat den
cancersjukdom han led av, genomföra en pilgrimsresa till det kloster
han prästvigdes i USA 1995. Eftersom Fader Anders celebrerar liturgin
varje helg året om har det varit svårt för honom att resa, men efter 16
långa år blev pilgrimsfärden av under hösten. Under hans frånvaro
påbörjades ett omfattande renoveringsprojekt i kyrkan i Stockholm
som nu håller på att slutföras.
På grund av akut tidsbrist har vi inte kunnat arbeta vidare på den
Internetblogg som startades 2010 och göra ytterligare filmer för vår
You Tube kanal. Vi har däremot förberett oss med både kunskap och
teknik. Denna tidning har i år producerats med det absolut senaste
inom desktop-publishing, Indesign 5.5, och vi behärskar nu både
Adobe After Effects och Sony Vegas Pro 11 för videoredigering! Vi
hoppas också i framtiden att kunna utvecka vår webplats med Joomla!

S

å önskar vi avslutningsvis alla läsare ett välsignat gott nytt år 2012,
där vi får hoppas att vår ”lilla hjord” får uppleva många andliga
välsignelser även detta år!
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Jul och Theofania i januari 2011

e kungliga timmarna, aftongudstjänsten och Basileios liturgin firades i
församlingen i Uppsala. Alla mindes köld
chocken i januari 2010 och tyckte därmed
temperaturen var dräglig i kyrkan. På julaftonens eftermiddag startade dock en hemsk
snöstorm, men Fader Anders lyckades ta sig
till Stockholm för julnattens vigilia och vi var
glada över att Biskop Johannes kunde delta
hela liturgin från tronen.
Fader Stefanos på julafton i snöyra

ORTODOXT KYRKOLIV 2012
Glöm inte att förnya Ditt medlemskap av församling inom exarkatet
(100:- per medlem eller familj) eller betala Din prenumerationsavgift för icke-medlem (50:- per prenumeration).
För vår planering ser vi att prenumerationsavgift eller avgift för
medlemskap insättes på Pg. 489 94 53-7 före 2012-02-28. Om
inte avgift är inkommen före detta datum kommer en påminnelse
att skickas ut.

På vår hemsida www.ortodoxakyrkan.se finns nu alltid ett aktuellt gudstjänstschema för Stockholm och Uppsala!
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Theofanias afton firades i klostret och morgongudstjänsten och
liturgin firades på natten i Stockholm. Trots att vi har en ganska
stor dopfunt räckte inte det välsignade vattnet till för alla som
önskade. En tanke för kommande år är att införskaffa en cistern
för välsignelse av vatten på Theofania.

P

Förlåtelsens söndag

å förlåtelsens söndag 2011, efter fem månader, kunde Biskop
Johannes åter vara med och celebrera den Gudomliga liturgin,
om än med vissa svårigheter.

Biskp Johannes och Fader Anders vid slutet av den Gudomliga liturgin

D

Heliga Philothei festdag

en 19 februari/4 mars 2011
kunde vi åter fira den Heliga
Philothei i det kloster som är uppkallat efter henne. Gerontissa, som nu är
fyllda 89 år, uppbådade alla krafter

Små fina buketter på altaret
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för att göra dagen minnesfull. Fantastiska blommor smyckade
Templon och vackra små buketter det Heliga Bordet (altaret).
Efter den Gudomliga liturgin avnjöt vi en av Moders underbara
smörgåstårtor och samtalade om andliga ting.

P

Ortodoxins söndag

å ortodoxins söndag genomförde vi en stor ikon-procession
som vanligt. Tyvärr kunde Biskop Johannes inte gå med i
processionen pga. hälsan, men kunde närvara på tronen.

U

Påsken 2011

nder påsken i det svenska exarkatet märktes verkligen
svårigheten med att ”bara” ha en präst. Fader Anders
försökte vara på tre ställen,
men kloning av präster är
ju inte möjligt. För att möta
behovet firade han t.ex. den
Stora och Heliga fredagens
aftongudstjänst två gånger
(både i Uppsala och Stockholm, fast på olika tider).
Fader Anders kommer ut med påskljuset
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Kyrkokonsekration

en 15/28 maj 2011 konsekrerades vår bulgariska systerkyrkas katedral i Sofia i närvaro av fem biskopar från tre
systerkyrkor. Prästerskapet från Sverige var inbjudna men kunde
inte närvara pga. Biskop Kyprianos ankomst till Sverige.

På bilden ovan bärs ikonen med martyrerna från Batak (Bulgarien) som vårt nunnekloster i Etna målade till helgonförklaringen
2006. Martyrerna av Batak kom att bli offer för den värsta religiösa förföljelsen av kristna under 1800-talet. Mer än 5000 ortodoxt kristna mördades 1876 för sin tro i byn Batak i nuvarande
Bulgarien under det ottomanska riket av muslimska extremister.
Det bulgariska patriarkatet har numera också helgonförklarat
dessa martyrer och lät då göra en kopia av vår ikon.

S

Biskop Kyprianos i Sverige för tredje gången

ent på måndagskvällen den 17/30 maj 2011 anlände Biskop
Kyprianos av Oreoi till Sverige. På tisdagen åkte vi in till Stockholm och gick runt i Gamla stan. Vi besökte Storkyrkan och Fader
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Anders berättade om
den Helige Georgios
relik som försvann vid
reformationen och
återfanns av August
Strindberg i Kungliga Biblioteket. På
tisdag kväll firade vi
Agrypnia till påskens
apodosis. På onsdagen åkte sällskapet norr över för att besöka en
älgpark. Och så firades den lilla vattenvälsignelsen i ett hem till
en av våra församlingsbor i Järbo. På torsdagen firade vi Kristi
himmelsfärd i klostret i Grillby. Tyvärr hade Moder dagen före
fått åka ambulans till sjukhuset för hjärtsvikt. På vägen tillbaka
till Stockholm stannade vi och åt middag hos Syster Magdalenes
föräldrar. På fredagen firade vi en enkel liturgi till de Apostlalika
Konstantin och Helena i Stockholm och på kvällen var vi bjudna
till Fader Theocharis mor. På lördagen firades den Gudomliga
liturgin i Uppsala (se bild ovan) med efterföljande måltid hemma
hos Fader Anders och på söndagen stor festdag i församlingen i
Stockholm med den tillreste biskopen. På söndagskvällen hade
Biskop Kyprianos synaxis (samling) och talade över andliga ämnen i mer än fyra timmar!

Biskop Kyprianos i Stockholm

7

Fler munkar och nunnor i Sverige

S

edan sommaren 2011 har
två munkar från Heliga
Kyprianos och Justina kloster
vistats i Sverige, diakonen Fader
Theocharis och hans biologiska
far Fader Kyprianos. Och sedan
augusti har Syster Magdalene
och Syster Lydia från Heliga
Änglars kloster i Afidnai, Grekland, bott i Heliga Philothei
ortodoxa kloster för att hjälpa
Moder Philothei, då hennes hälsa är bräcklig

Heliga Philothei ortodoxa kloster har fått tre relikvarier som
gåva: Den första innehållande en relik av Heliga Philothei. Den
andra innehåller ett fragment från Kristi kors, relik från Helige
Johannes Chrysostomos, Helige Josef (från Kapadokien), Heliga
Xenia av Rom och Helige Nikolaos Planas. Det tredje relikvariet
innehåller en relik av Josef Hesykasten (från Athos).

D

Festdag i Uppsala

en 15/28 augusti 2011 firades traditionsenligt den Gudomliga liturgin i kapellet i Uppsala och efter liturgin utspisades
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ett trettiotal församlingsbor smörgåstårta hemma hos Fader
Anders. I år är det 10 år sedan församlingen flyttade till kapellet
på den Gamla kyrkogården från huskyrkan på Bävernsgränd.

Fader Anders i Heliga Gregorios Palamas kloster

I

början av september begav
sig Fader Anders tillbaka
till det kloster där han prästvigdes 1995. Detta var det
första besöket sedan prästvigningen för 16 år sedan. Det
är svårt att resa då man firar
gudstjänster varje helg året
runt. Etna, där klostret finns,
ligger i norra Kalifornien på
ca 2000 meters höjd över
havet.

Fader Anders tillsammans med sin andlige
fader Arkimandriten Akakios, abbot av Helige
Gregorios Palamas kloster
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V

Årets festdag vid
Heliga Kyprianos och Justina kloster
i Fili, Grekland

id årets festdag vid Heliga Kyprianos och Justina kloster i Fili,
Grekland, den 2/15 oktober (som i år inföll på en lördag)
kunde tyvärr endast Fader Anders delta. Vid årets festdag koncelebrerade 10 biskopar från tre kyrkor. Förutom biskoparna från
vår synod, deltog Biskop Photii från vår bulgariska systerkyrka
och biskoparna Glicherios och Dionysios från vår rumänska
systerkyrka. På söndagen koncelebrerade Fader Anders med sin
vigningsbiskop, Hans Nåd Auxentios av Photiki, i Heliga Änglars kloster i närvaro av sju biskopar. Årets festdag var för Fader
Anders extra festlig, då det i år är det tjugonde året sedan han för
första gången var i Fili och närvarade vid en festdag. Den Heliga
Motståndssynoden höll sedan på måndagen synod. Sedan förra
året är synoden mindre i antal sedan synoden beviljat Biskop
Georgij av Alana (i Sydossetien) pension av hälsoskäl. Det finns
alltså sedan förra året två vakanta biskopssäten, Alana och Sydney
(då biskopen där insomnade under 2010). För tillfället agerar
Biskop Ambrosios av Methoni som vikarie på båda dessa säten.
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Biskop Kyprianos av Oreoi, Grekland, och Biskop Photii av Triadiza (Bulgarien)
i röda skrudar

Renovering om ommålning av kyrkan i Vårberg

U

nder Fader Anders frånvaro i klostret i Kalifornien började vår munk Fader
Theocharis Agiokyprianites
att måla om och renovera
vår kyrka i Vårberg. För att
renoveringsprojektet skulle vara
möjligt har vi fått stora gåvor från privatpersoner vilket vi är
mycket tacksamma för.

T

Festdag då vi firar
den Helige Nikolaos i nunneklostret

raditionsenligt firade vi den Helige Nikolaos i det kapell
tillägnat honom i nunneklostret i Grillby (Enköping) den
6/19 december 2011. Tyvärr var Gerontissa Philothei åter på
sjukhus, så vi fick fira festdagen utan henne. Efter faste-smörgås
tårta åkte vi till sjukhus för att ge Gerontissa sjuk-kommunion.

Efter procession med ikon av den Helige Nikolaos
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Den rumänska lantkvinnan

E

n vintermorgon befann sig den kände rumänske asketen Kleopas
Ilie i en klosterkyrka och läste där förberedelsebönerna inför
nattvarden på knä vid altaret. Efter en liten stund kom en kvinna,
som hade kommit till klostret kvällen före, in
i kyrkan för att be.
”Hon vördade alla ikoner och gjorde
knäfall överallt”, berättade Fader Kleopas.
”Hon visste inte om att någon annan var i
kyrkan. Jag iakttog henne hela tiden ifrån de
vackra dörrarna. När hon hade vördat alla
ikoner, böjde hon knä mitt i kyrkan, höjde
sina händer och sade från sitt hjärta dessa ord:
”Herre, övergiv mig inte! Herre, övergiv
mig inte!”
Då såg jag ett starkt, gult ljus runt omkring henne och jag blev
förskräckt. Kvinnan föll ner med ansiktet mot jorden och bad tyst. Det
lysande molnet som höljde henne växte sig större och sedan försvann
det långsamt. När det gudomliga ljuset försvann, reste hon sig upp
och gick ut ur kyrkan. Det var en enkel kvinna från våra grannbyar.
Se nu vem som har bönens gåva! Se hur lekmän ibland överträffar
klosterfolk! Jag gjorde sedan proskomedin och av min stora sinnesrörelse
började jag gråta och skälvde med namnlapparna för åminnelse i
handen. Bara Gud vet hur många oskattbara människor det finns i
den här världen.”
(Dialoger med rumänska fäder)
Ur boken ”Gåvor och begåvade” (på grekiska) vol 3, munk Serafim,
Oropos Attikis, 1990.
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För mitt bästa

M

anolis Sfakianakis var en herde från en by i Chania, Kreta, och
hade ungefär tvåhundra får och getter. Varje söndag, efter att ha
matat och gett djuren vatten, lämnade han dem i sin fålla för att gå till
byn och vara med på liturgin, för att be för sina döttrar, sin fru och sina
djur. Manolis var en troende man. Medan han vallade fåren bad han
inom sig hjärtats bön, ”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig”.
Ibland bad han den högt och ibland inom sig. Vad som än hände med
honom, bra eller dåligt, prisade han alltid Gud och sade: ”Lovat vare
Ditt namn, Herre. Vad Du än ger oss är det till vår fördel.”
En gång blev Manolis svårt sjuk och blev tvungen att ta sig till
Chania för att återfå sin hälsa. Läkarna sade att han behövde åka till
Athén för att genomgå en hjärtoperation. Manolis upprepade alltid
frasen ”Detta är för mitt bästa!”
En dag var han och handlade lite, han
glömde bort tiden och var tvungen att
springa till hamnen för att hinna med
båten. På vägen snubblade han plötsligt
över en sten, föll och bröt sitt högra ben.
Han fördes snabbt till sjukhuset igen.
Läkarna tog hand om hans ben, gipsade
det och placerade honom i en säng. I sin
säng fortsatte han att säga för sig själv: ”Lovat vare Ditt namn, Herre!
Detta är för mitt bästa!” En sjuksköterska som hörde Manolis, tyckte
att det verkade konstigt och frågade med nyfikenhet:
”Vad är det du mumlar, farbror?”
”Min dotter, i morse bröt jag benet och jag prisar Gud för att jag
tror att det är för mitt bästa!”
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”Manolis, har du blivit tokig? Du bröt benet, missade båten och nu
kommer du att vara här i minst en månad! Är allt det här för ditt bästa?”
”Jag är inte alls upprörd, min dotter! Jag tror att allt som Gud ger
oss är för vårt bästa.”
Nästa dag kom samma sjuksköterska springande in i den sjuke
mannens rum.
”Manolis, Manolis!”
”Varför ropar du, syster? Är något på tok?”
”Du är en man som har tur! Gå och tänd ett ljus som är lika långt
som du själv!”
”Varför då, syster? Vad har hänt?”
”Har du inte hört?”
”Nej, det har jag inte!”
”Skeppet Iraklio sjönk vid Falkonera (december 1962). Många
människor har drunknat! Manolis, du hade hjälp av ett helgon!”
Manolis var slagen med häpnad. Han gjorde korstecknet om och om
igen och sade för sig själv:
” Lovat vare Ditt namn! Jag bröt mitt ben, men det räddade mitt
liv. Jag skulle ha varit död nu.” ”Vad var det jag sade, syster? Hade jag
inte rätt? Vad Gud än ger oss är det för vårt bästa!”
Från boken ”Tack för smärtan! Guds närvaro i smärtan, sorgen och
faran” (på grekiska), Theodoros K. Vgodzas.

Guds Moders behag till Akathistoshymnen

G

uds Moder är hela skapelsens outsägliga och obeskrivliga mirakel, i
himmelen och på jorden. Bara “Hälsningarna” till Gudaföderskan,
(dvs Akatisthymnen till Gudaföderskan) som skrevs med hennes nåd
och inspiration, uttrycker och prisar värdigt det miraklet, så långt det
är möjligt för mänsklig tunga.
Guds Moder uppenbarade sig för många helgon, för den helige
Johannes Kokozeli, för fader Antipas Moldaven, för den helige
Alexander; abbot i klostret Svir i Ryssland, för den helige Kosmas
Zografiten, för den klarsynte Filaretos Konstamoniten och hon sade
till dem:
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”Eftersom jag tycker oerhört mycket om Akatistens 24 fina hymner,
skall jag älska, beskydda och bevara från allt ont, alla kristna som hälsar
mig med de hymnerna en gång om dagen och som lever enligt Guds
bud. På den sista dagen i hans liv skall jag försvara honom inför min
Son.”
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Klostret St. Elizabeth, the Grand Duchess of Russia

Nunneklostret “Saint Elizabeth, the Grand Duches of Russia”, strax utanför
Etna, där Fader Anders tjänade sina 40 första dagar som präst (enligt ortodox
sed ska en nyprästvigd fira liturgi 40 dagar i rad).

Klostret St. Gregory Palamas

Inuti klostrets kyrka. Klostrets katholikos är byggt enligt athonitisk modell med
två ikonväggar och två portar. Dörrarna som skiljer naos från narthex kallas
“de kungliga dörrarna” och dörrarna som skiljer templon från altarrummet
“de vackra dörrarna”.
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