
Agrypnior i “ångerns tecken” i Grekland

Den 19  februari 2013 (Gamla kalendern) firades 
agrypnia (helnattsgudstjänst) i Heliga Paraske-

vis kloster, Acharne, Attikis, Grekland till den Heliga 
nunnemartyren Philothei av Athen. Huvudcelebrant 
var Biskop Kyprianos av Oreoi, assisterad av Fader 
Konstantinos Terzakes och Fader Konstantin Soteria-
des med subdiakoner. Gerontissa Taxiarchia från de 
Heliga Änglarns kloster deltog tillsammans med flera 
systrar från klostret, som också stod för körsången.

I sin predikan talade Biskop Kyprianos med eftertryck om vilken bety-
delse den Heliga Philothei haft för den grekiska nationen. Hennes budskap 
är mycket aktuellt även idag. Under 1500-talets mörka period i Grekland gav 
hon själuppoffrande stöd till de fattiga, särskilt till kvinnor för att skydda dem 
från de barbariska förtryckarna. Hon var en föregångare för ortodox, kyrklig 
”feminism” och fick betala för sin kärlek, medlidande och välgörenhet med 
sitt eget blod. I dagens kristiska situation i Grekland, både andligt och eko-
nomiskt, öppnar hon en väg ut från elakhet, klagomål, fatalism, overksamhet 
och egenkärlek, genom sin heroism, självförnekelse och frivillig fattigdom. 

Biskopen efterlyste intensivare aktivitet och ivrigare frivillighjälp, men 
också mer förbön, för att de följande sex månaderna kommer vara av avgö-
rande betydelse för Grekland, som har blivit näst intill utfattigt.

I slutet meddelande Biskopen att varje fredag kommer en agrypnia ”i 
ångerns tecken” att firas i Heliga Paraskevis kloster, under hela Stora Fastan, 
och förmodligen också efter Påsk. Biskop Kyprianos kommer själv att fira 
gudstjänsten, som kommer att innehålla särskilda böner. Den Heliga Philo-
thei kommer att vara agrypniornas särskilda beskyddare och förebedjare och 
hennes kanon kommer att sjungas, liksom hennes reliker att vördas. I Heliga 
Philotheis kloster i Sverige kommer systrarna också deltaga i ”ångerns agryp-
nior” genom att också läsa Heliga Philotheis kanon, vörda hennes reliker och 

be särskilt för Greklands svåra situation 
på fredagskvällarna i klostret i Grillby.

Må vår barmhärtige och människo-
älskande Gud se med nådiga ögon på  
Greklands olyckliga situation och lugna 
stormen som råder på grund av allas syn-
der.


