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M

ed välsignelse från vår
Metropolit Kyprianos
av Oropos och Fili, locum
tenens för Stockholms Ortodoxa Stift, påbörjade vi
firandet av de Heliga Apostlalika Konstantin och Helena
under lördagen den 24 maj/6
juni med Aftongudstjänst
med lity och den lilla sena Aftongudstjänsten (Completoriet) med
Akathistoshymnen till helgonen. Tyvärr kunde vår Metropolit
inte komma till festdagen detta år på grund av hälsoskäl, men vi
hade ändå besök av två nunnor från Heliga Änglars kloster, som
är Moderkloster till vårt Metochion Heliga Philothei ortodoxa
kloster i Grillby, och två lekmän.
På söndagen den 25 maj/7 juni firade vi först Midnattsgudstjänsten och Morgongudstjänsten (orthros), med de två tillresta
nunnorna från Grekland och våra nunnor från Heliga Philotheis
kloster som sjöng och läste på grekiska, svenska och engelska.
Församlingens kör fortsatte gudstjänsten vid slutet av Orthros då
lovprisningarna sjöngs på svenska av körledaren och läsaren Peter Magneli, som nyligen tonsatt detta inför festdagen.
Efter den stora doxologin fortsatte församlingskören med den
Gudomliga liturgin på svenska, grekiska och ryska. Huvudcelebrant var Fader Anders Åkerström, som har utsetts av vår Metropolit som hans representant i stiftet vid hans frånvaro, tillsammans med Fader Stefanos Jaerpenberg och munkdiakonen Fader
Theocharis samt altartjänare.
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Biskop Johannes av Makarioupolis var också pigg nog att
kunna delta från tronen under
hela den Gudomliga liturgin,
vilket vi var särskilt tacksamma för. Vi kan inte nog uttrycka
tacksamhet till Biskop Johannes, som har planterat vår församling i Stockholm och den
hårda kamp han utkämpat för
den Ortodoxa tron sedan mer än 35 år. Vi kan nu skörda det som
han har sått!
Det var en särskild välsignelse att vår Metropolit Kyprianos,
trots hans hälsotillstånd, hade sänt en homilia som lästes upp
under den Gudomliga liturgin under andäktig tystnad och uppmärksamhet, som en speciell hälsning till festdagen.
Homilian, som kan läsas i sin helhet på denna länk, handlade
om Konstantin den stores betydelse för den Ortodoxa kyrkan,
hans vision och vårt ansvar. Han var inte bara den förste kristne
kejsaren, utan också den som omdanade hela det institutionella officiella livets system och ville genomsyra det med den kyrkliga livsuppfattningen med Korset och Kristus som centrum. Vidare utvecklade
Metropoliten i sin homilia hur västeuropa förnekat främst två
grundläggande element hos den helige Konstantins personlighet, nämligen Korsets levnadssätt och vikten av trons sanning;
den helige Konstantins bidrag till Kyrkans kamp för att bevara den
dogmatiska tron och Ordets gudomlighet. Metropolit Kyprianos beskrev slutligen hur vår Biskop Johannes, vilken han kallade vår
Ortodoxa missions pionjär i västeuropa, upplysts
av Gud när han tillägnade sin församling i Sverige till den Helige Konstantin och på så sätt
vände sig bort från den västliga rationalismen.
Han betonade även vårt ansvar gentemot våra
bröder i väst att som hans församlingsmedlemmar
att visa upp vår kyrka såsom en levande bärare, en
evigt strömmande källa av det ständigt unga, av en
tidlös civilisation, som var Konstantin den stores
vision. Metropolitens homilia avslutades med
en uppmaning till oss att vara fasta och starka i
vår Ortodoxa tro och vårt Ortodoxa liv och att
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den Helige Konstantins namn, som betyder stabil på latin, är en
påminnelse för oss om det.
I slutet av den Gudomliga liturgin tackade Fader Anders särskilt
våra grekiska besökare för att de alltid stärker oss med sin närvaro, genom vilken de medför en del av den grekiska Ortodoxin
och våra kära kloster i Grekland. Han beklagade vår Metropolits
hälsotillstånd och att han i år inte kunnat vara med på festdagen
i Sverige, något som vi har haft förmånen att han varit de senaste
sex åren. Fader Anders uttryckte sin och hela församlingens stora
tacksamhet för vår Metropolits kärlek och engagemang för vårt
svenska stift och våra förhoppningar om hans snara återhämtande. Han är mycket välkommen, väntad och efterlängtad när hans
hälsa tillåter att han besöker oss igen, då hans närvaro utgör för
oss en källa till förnyelse och fördjupande av vår Ortodoxa tro
och liv.
Då vädret denna dag tillät det, gick vi alla i procession runt kyrkan med Heliga Konstatin och Helenas ikon och sjöng deras troparion. Vi kunde sedan inviga den nyligen stenlagda halvrunda
ytan framför kyrkans ingång för välsignelse av Artoklasia. Fader
Theocharis och Gerontissa Magdalenis biologiska far, Per-Åke
Jonsved, hade arbetat hårt för att vara klara till festdagen med
en ny entré till kyrkan som är idealisk för avslutning av processioner.

De hade också ansträngt sig mycket för att bli klara med den
trädgård som omger graven som gjorts i ordning för Biskop Johannes, enligt hans egen vilja, för den dag då han lämnar jordelivet. Gravplatsen ligger bakom kyrkan och har anlagts med
särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Området har med vår Metropolits välsignelse och uppmaning omvandlats med frivilliga
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insatser av den nu pensionerade
trädgårdsanläggaren Per-Åke
Jonsved, Fader Theocharis
och ytterligare några få församlingsmedlemmar, från
en vildvuxen bakgård till
ett rofyllt, vackert och harmoniskt sista vilorum.
Efter den Gudomliga liturgin följde en festmåltid i församlingshemmet där vi läste upp
de hälsningar som anlänt till festdagen.
Med särskild glädje läste vi upp den hälsning vi fått från klostret
Helige Gregorios Palamas i Etna, Kalifornien av den nu pensionerade Metropoliten av Etna, Chrysostomos, biskop Auxentios av
Etna och Portland och klostrets abbot Arkemandrit Akakios. Vi
har en särskilt varm relation till detta kloster, då de har tidigare
upprepande gånger besökt oss i Sverige och Fader Anders prästvigdes av dem. Vi passade också på att tacka Per-Åke Jonsved
för de outtröttliga insatser han gjort för vår trädgård under det
senaste året.
Efter måltiden gick alla
som ville på en visning av
kyrkans nya trädgård och
sedan åkte församlingens
prästerskap med nunnorna
till Moder Parthenias grav
på Skogskyrkogården för
att förrätta en Trishagion,
med särskild välsignelse
(då vi egentligen inte förrättar detta på söndagar).
Moder Parthenia var Biskop Johannes Presbytera (Matushka Monika) som blev nunna vid Heliga Änglars kloster strax före sitt
insomnande i januari 1999.
Vi tackar de Heliga Konstatin och Helena för de välsignelser de
ger vår lilla församling i Sverige genom firandet av deras festdag.
Må vi alla kunna förverkliga vår Metropolits ord att vi tar vårt ansvar och möjliggör den Helige Konstantins vision om spridandet
av den kristna tron och det kristna levnadssättet i Europa. Låt oss
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alla bli till lysande vittnen för vår tro och arbeta för att fortsätta
det viktiga verk som Biskop Johannes grundade för Ortodoxin i
Sverige genom vår Metropolit Kyprianos förböner. Amen.
Fader Anders Åkerström,
Biskopsrepresentant för
Stockholms Ortodoxa stift
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