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LEDARE
Ytterligare ett år har gått till ända! För vårt lilla och obetydliga stift i
Sverige har det inneburit nya utmaningar. Mycket har förändrats på de 20
åren sedan Fader Anders Åkerström prästvigdes 1995 för att betjäna vårt
dåvarande exarkat.
En ny utmaning som vi inte hade för 20 år sedan är att samfundskartan i
Sverige radikalt har förändrats, vilket påtagligt ställer nya krav på våra församlingar i stiftet. Idag kan man räkna med att det finns drygt 250.000 boende i Sverige som har en östkyrklig bakgrund (rapport av Thomas Arentzen om österlänska kyrkor, 2015). Bara under 2015 har det kommit mer
än 160.000 asylsökande som antagligen kommer att bli boende i Sverige en
längre tid, varav inte få har en östkyrklig bakgrund.
Den utmaning som vi har utifrån en allt större grupp som kommer till
våra kyrkor är att många med östkyrklig bakgrund vet väldigt lite om sin
tro och om Ortodoxa traditioner. Eftersom vi har minst 65.000 boende i
Sverige med en orientalisk bakgrund, som vi definierar som monofysitisk
och som varit i schism med den Ortodoxa kyrkan i 1600 år, har vi en stor
kateketisk uppgift. Många som kommer till våra kyrkor vet inget om deras
kyrkas historiska teologiska bakgrund och kanske inte heller är så intresserade. Den andra gruppen av cirka 90.000 Ortodoxa kommer av olika skäl
till våra kyrkor, men vet också lite om vad som händer i sitt hemlands kyrkor och tyvärr också lite om den Ortodoxa kyrkans teologi och tradition.
Våra kateketiska utmaningar blir därmed enorma! Speciellt som våra
präster för att försörja sig är tvingade till att ha civila arbeten! Men vi försöker hela tiden göra det bästa utifrån våra möjligheter och prioritera det
viktigaste vi som Ortodoxa har att förvalta, nämligen våra gudstjänster som
är den främsta arenan för att uttrycka vår tro.
För att närma oss denna kateketiska utmaning har vi i detta nummer av
vårt ringa församlingsblad gjort några artiklar för att visa på den Ortodoxa
traditionen om hur vi bäst ”beter” oss som Ortodoxa i Kyrkan. Vi är fullt
medvetna om att detta är ”känsliga” frågor som ofta i kyrkor väcker till stor
debatt, men vi menar ändock att vår tradition är enhetlig och vi vet att vårt
stifts biskop anser att det är viktiga frågor. Vägledning i kyrkan är för vår
frälsnings skull, för att vi ska komma närmare Gud, för att redan i detta
livet få del av Hans Gudomlighet, för att leva ett sant liv, ett levande liv, ett
Omslagsbilden är från Heliga Änglarnas kloster, Grekland där systrarna arbetat
hårt i år med kyrkans väggikonmålningar.

glädjefullt och meningsfullt liv, inte för att Kyrkan är auktoritär och för att
prästen tycker det är roligt att ”sätta folk på plats” eller disciplinera någon,
eller något dylikt. Att gå i kyrkan är ingen militärexercis eller gudstjänsten en militärparad! Vi är fullt medvetna att många blir trötta när prästen
”rabblar” upp det man uppfattar som negativa regler, men det finns faktiskt
en viktig bakomliggande orsak, som man inte alltid känner till, som är nyttig för vår ödmjukhet och för att kuva vår egoism.
En tredje problematik som kommer att påverka oss alltmer är det planerade pan-ortodoxa konciliet som vissa Ortodoxa kyrkor planerar vid pingst
2016. För att vara tydliga om vad vi tror och bekänner så har vår synod
skrivit en bekännelse som våra präster skrivit under och som finns publicerad på www.hsir.org.
Avslutningsvis så måste vi nämna vår utmaning 2016 för vår församling
i Stockholm. Sedan kyrkan byggdes 1996-1998 har taket varit en orsak till
mycket bekymmer. Under oktober läckte taket in på flera ställen och vi har
låtit experter undersöka taket och lämna en offert på åtgärder. Tyvärr är
taket i så dåligt skick att det inte går att laga längre utan måste bytas ut helt.
Kostnaden för att göra detta är över en halv miljon kronor. Vi har, trots att
vi egentligen inte har medel för detta, beslutat att genomföra ett takbyte
under juni månad 2016 och till dess försöka samla in pengar till projektet.
Om någon vill bidra så finns Heliga Konstantin och Helena kyrkofond
PlusGiro 489 94 53-7.
Men nu ser vi framåt mot 2016 och de utmaningar vi har och gläds åt att
vi kommer att fira för första gången söndagen efter Kristi kors upphöjelses
fest en samlingsfest för alla Nordens heliga helgon! Må alla Skandinaviens
helgon bedja för oss syndare 2016 att vi alltmer må förhärliga den Treenige
Guden, Fader, Son och Helig Ande!

ORTODOXT KYRKOLIV 2016
Glöm inte att förnya Ditt medlemskap av församling inom stiftet
(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 2016-02-28. 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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Firandet av Kristi Födelses högtid 2014
tillsammans med vår Metropolit

V

i hade den stora välsignelsen att fira julens högtid 2014 tillsammans med
vår Metropolit Kyprianos som kom till Sverige tillsammans med Fader
Jiri Jan, ursprungligen från Tjeckien, men nu ansvarig präst för församlingen i
Patras, Grekland, och subdiakon Fader Antonios Agiokyprianites.
De togs emot i biskopsresidenset i Vårberg den 23 december (kyrkl. kal.)
med ceremonin för mottagandet av biskop, sedan besökte de den sjuke Biskop
Johannes i hans cell, mottog hans välsignelse och sjöng högtidens hymner.
På julaftonen den 24 december firades de Kungliga timmarna för första
gången på svenska, liksom aftongudstjänsten som följde och fortsatte med den
Helige Basilios Liturgi.
Under de föregående månaderna hade alla gudstjänster för Kristi Födelses
högtid översatts till svenska. De publicerades även på Internet för att andra
svenskspråkiga Ortodoxa skulle kunna ta del av dem, vilket de gjorde och
tackade oss för.
På kvällen den 24 december firades högtidens agrypnia (helnattsgudstjänst)
för första gången i
sin helhet och ungefär sjuttio troende
deltog. I slutet talade
Metropoliten några
tröstande ord till de
närvarande, små gåvor
delades ut till alla och
en gemensam måltid
följde i en varm och
kärleksfull atmosfär.
På juldagens kväll,
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den 25 december genomfördes en s.k. Synaxi, ett församlingsmöte i biskopsresidensets församlingssal, då samtliga av vårt prästerskap närvarade och Moder
Magdaleni från Heliga Philotheis kloster tolkade till svenska. Vi fördjupade
oss i den verkliga meningen med högtiden som Metropoliten kallade Ansvarets högtid, d.v.s. Guds ansvar gentemot människan och människans ansvar
gentemot sin medmänniska. De närvarande deltog med ett livligt intresse och
framkallade problematik och dialog.
Den 26 december firades den Gudomliga liturgin i Heliga Philotheis kloster.
En festlig måltid serverades efteråt då aktuella, uppbyggliga, andliga och teologiska ämnen diskuterades.
Den 27 december reste Metropoliten med sitt sällskap tillbaka till Grekland.
Ett tecken på de troende i stiftets andliga framsteg, ansåg Metropoliten vara,
att en betydlig summa pengar överlämnats av församlingsmedlemmarna till de
fattiga i Grekland som samlats ihop under julfastan på prästernas uppmaning.
Metropoliten kunde konstatera med belåtenhet att arbetet med biskopsresidensets gård, som initierats vid föregående besök (september 2014) hade fortskridit trots vinterns svåra väderförhållanden.
Kontakten med flera icke-ortodoxt kristna visade att det finns god grogrund
för en påtaglig närvaro av Ortodoxin i Sverige, som söker efter Kristendomens
Sanning och kyrkofädernas Sanna Kyrka.
Särskilt nöjd var vår Metropolit med prästerskapets försiktiga och lugna bemötande av monofysiterna som dras till vår församlings varma tro och tradition.
Detta pastorala besök befäste ytterligare våra band i Kristi kärlek och ökade
förhoppningarna att Ortodoxins budskap ska spridas allt mer i Sverige.
ÙOvan text är en sammanfattning av Metropolitens egen rapport från besöket, vilken
kan läsas i sin helhet på www.ortodoxakyrkan.se

Heliga Konstantin och Helenas festdag
På lördagen den 24 maj/6
juni firades Aftongudstjänst med
lity och den lilla sena aftongudstjänsten (Completoriet). På söndagen den 25 maj/7 juni firades
morgongudstjänsten (Orthros)
av församlingens prästerskap
med två för festdagen tillresta
nunnor från Heliga Änglarnas
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kloster, Grekland, och nunnorna från Heliga Philotheis kloster, Sverige, som
kör. Lovprisningarna i slutet av Orthros sjöngs för första gången på svenska av
körledaren och läsaren Peter Magneli, som tonsatt dem inför festdagen. Den
Gudomliga liturgin fortsatte med församlingens kör. Två lekmän från Grekland hade också kommit för att vara med och fira helgonen. Tyvärr kunde inte
vår Metropolit Kyprianos komma till årets festdag på grund av hälsoskäl, men
han hade ändå skrivit en predikan (som kan läsas nedan) som lästes upp av
Fader Anders under Liturgin. Den traditionsenliga processionen med helgonens ikon avslutades med att inviga den nyligen stenlagda halvcirkeln framför
Kyrkans ingång med välsignelse av Artoklasia.

Arbete med trädgården i Stockholm
Fader Theocharis, Per-Åke Jonsved, (pensionerad trädgårdsanläggare, Moder
Magdalenis far) och ytterligare några få församlingsmedlemmar hade arbetat
hårt för att vara klara till festdagen, dels med den ovan nämnda stenläggningen,
och dels med den trädgård som omger graven bakom kyrkan som gjorts i ordning
för Biskop Johannes, enligt hans egen vilja, för den dag då han lämnar jordelivet. Gravplatsen har anlagts med särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Området
har med vår Metropolits välsignelse och uppmaning omvandlats med frivilliga
insatser av de ovan nämnda personerna från en vildvuxen bakgård till ett rofyllt, vackert och harmoniskt sista vilorum.

Hjälp till nytt tak i Vårberg
Taket i Heliga Konstantin och Helena kyrka, Vårberg, Stockholm, läcker in
igen! Vi har tagit in offerter på reparation vilka ligger på cirka 540.000. Vi har
inte dessa pengar och startar
nu en insamling. Alla vi som
kommer till Kyrkan har ett
ansvar att hjälpa till med detta
av tacksamhet till Gud för de
välsignelser vi får del av i Kyrkan och av respekt för det verk
som Biskop Johannes började.
Vill du bidra så sätt in pengar
på Plusgiro 640 10 07-7 ”Heliga Konstantin och Helenas
kyrkofond”. Märk talongen
”tak”.
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Officiell ceremoni för kungörelse av helgon:
Helige Josef av Desphina
Den 22 juli/4 augusti, helgonförklarade vår heliga Synod i Grekland den Helige Josef av Desphina, Han led martyrdöden under inbördeskriget i
Grekland 1944 genom halshuggning utförd av en
militant ateistisk rebell. Han avrättades inte av politiska skäl utan därför att han frimodigt bekände
sin kristna tro. Som vi tidigare skrivit, har det i den
Ortodoxa Kyrkan alltid varit det fromma folkets erkännande av ett helgon som genom århundradena
haft kraften att hålla vördandet av helgonen vid liv.
En officiell ceremoni av Kyrkans auktoriteter sker
senare, och är endast en bekräftelse av något som redan existerar, då helgonet äras genom en högtidlig ceremoni och namnet skrivs
in i helgonförteckningen för att informera resten av Kyrkans medlemmar om
personens helighet.

Besök av vår Metropolit i Sverige
Vi hade äran och glädjen att få ta emot vår käre Metropolit Kyprianos i vårt
stift igen 18-23 september 2015 (kyrkl. kal.). Som tidigare kom han tillsammans med Fader Jiri Jan och Fader Antonios Agiokyprianites.
Fredagen den 19 september firades hierarkisk Liturgi i Heliga Philothei Ortodoxa kloster och en liten grupp av våra troende deltog. En lätt fastemåltid
följde under en givande diskussion om den nuvarande situationen och framtiden för vårt vittnesbörd i Skandinavien.
Lördagen den 20 september firades Vesper i biskopsresidenset i
Vårberg följt av ett möte med
prästerna som diskuterade
den ökande gruppen av syriskt Ortodoxa och hur dessa
ska bemötas pastoralt i perspektivet av genuin Ortodoxi.
Söndagen den 21 september
firades hierarkisk Liturgi i Heliga
Konstantin och Helenas kyrka då
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samtliga inom Stockholms stifts prästerskap koncelebrerade tillsammans med
Metropoliten och Fader Jiri. Biskop Johannes deltog i sin rullstol vid biskopstronen till en början men p.g.a. svikande hälsa deltog han av Mysterierna i sin
cell. Efter en gemensam måltid mötte Metropoliten de troende individuellt för
böner, bikt och ord av uppmuntran och tröst.
På kvällen kl. 18 samma dag genomfördes en mycket andligt uppbygglig
s.k. Synaxi, en samling ledd av Metropoliten då temat Korsets dårskap som ett
grundläggande element för den Ortodoxa livssynen diskuterades med assistans av det närvarande prästerskapet. Samtalet översattes till svenska av Moder
Magdaleni från Heliga Philotheis kloster. De troende som deltog blev djupt
berörda.
På måndagen den 22 september fortsatte kontakten med de troende inklusive ett möte som kan ha stor betydelse för vårt arbete och starka anti-ekumenistiska vittnesbörd i Sverige.
Tisdagen den 23 september återvände det grekiska sällskapet till sitt hemland. Metropoliten fann det värt att notera följande intressanta händelser inom
Stockholms stift efter sitt besök:
a. En lista med skandinaviska helgon har sammanställts och ska inom snar
framtid publiceras på Metropolis av Oropos och
Filis hemsida liksom på den tillhörande Stockholms stift. Flera ikoner har redan målats av lokala helgon.
b. Det har bestämts att festdagen för Synaxis
av alla skandinaviska helgon ska firas på söndagen efter Upphöjandet av det Dyrbara Korset i
september varje år. Ovanpå Biskop Johannes grav
hoppas Metropoliten på att ett kapell tillägnat
alla skandinaviska helgon ska kunna byggas.
c. Några första steg har gjorts på väg till grundandet av ett hesychastiron (litet kloster) för män
tillägnat alla skandinaviska helgon.
På grund av den ständigt växande missionen
i Sverige och de framsteg som Metropoliten ser
i vårt stift, har det bestämts att han årligen kommer att göra tre besök i Sverige, i september, ja- Helige David av Munktorp
nuari och maj.
Ù Ovan text är ett sammandrag av den rapport som Metropoliten själv skrivit efter sitt
besök, vilken kan läsas i sina helhet på engelska på www.hsir.org.
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Detta vackra träsnidade proskynitarion (ikonställ) för Heliga
Konstantin och Helenas ikon skänktes till församlingen i Stockholm
av fromma rumäner i slutet av året.

Goda nyheter för unga i Grekland
Den 12 december (kyrkl. kal.) var det vår Metropolis av Oropos och Fili, Grekland med Metropolit Kyprianos i spetsen som
anordnade mötet för Ortodoxa unga i vår synod som genomförs
årligen. Cirka 300 ungdomar 15-35 år samlades på basketarenan i
Ano Liosia, Filis kommun, vilken hade omvandlas och dekorerats
för ändamålet. De lokala politikerna närvarade liksom Ärkebiskop
Kallinikos och många av synodens andra metropoliter och biskopar.
Metropolit Kyprianos talade till de unga om deras sociala ansvar, som ett levnadssätt med vår kristna identitet i dagens kris i Grekland, odlade av självuppoffring för det gemensamma goda och medlidande, vikten av frivilligt arbete
för Kyrkan, bön och kärlek. Han uppmanade dem att se på framtiden med
hopp och ljus.
De unga hade sedan tillfälle att diskutera i grupper, utbyta idéer och undringar kring temat socialt ansvar som Ortodoxt kristna. Sedan blev det en dialog mellan ungdomarna och Metropoliten om vad grupperna talat om angående temat. Ungdomarna uttryckte bl.a. att ett tecken på socialt ansvar är
benägenhet till självuppoffring, inåtvändhet är ett avfärdande av Kristus. De
bad även om biskoparnas och prästerna tålamod och förståelse för deras situation som unga idag.
Det centrala budskapet för samlingen sammanfattades:
”Jag finns, därför älskar jag —jag älskar, därför finns jag.” ”Om vi inte lever
för varandra är vi redan döda.” ”Vi deltar i Livets mirakel, alla tillsammans och
var och en för sig.”
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Predikan av Metropolit Kyprianos till Heliga Konstantin och Helenas festdag, maj 2015

Helige apostlalike Konstantin
Hans vision och vårt ansvar
Ärade Biskop Johannes av Makarioupolis, Respekterade fäder, mödrar, systrar och
bröder, kära andliga barn,
Kristus är mitt ibland oss! Måtte vår Guds Moder Theotokos, de Heliga
Änglarnas kör och Kyrkans helgon, som är våra äldre syskon, alltid vara våra
vägledare, beskyddare och tröstare på vår vandring mot Himmelriket.
De ärade apostlalika kungligheterna Heliga Konstantin och Helenas stora
högtid har åter samlat oss i år i denna historiska och missionerade kyrka som
är tillägnad dem för att hedra dem och tacka dem till Faderns och Sonens och
den Helige Andens ära, Amen!
***
Det är verkligen gott för vår frälsning att vi hedrar Heliga kung Konstantin
och drottning Helena. Samtidigt är det en särskild välsignelse att det sker här
i de nordligaste delarna av Europa, ett Europa som aldrig varit väl inställt till
den Helige Konstantin. Det har inte bara förnekat hans storhet, utan också
vänt sig mot honom och fortsätter att göra det med passionerad fördomsfullhet och vanhelgar honom, den Ortodoxa Kyrkans och den världsomfattandes
civilisationens stora personlighet.
Biskop Johannes, vår Ortodoxa missions pionjär i västeuropa, tog verkligen
ett beslut som var inspirerat av Gud när han tillägnande sitt viktiga verk till
den Helige apostlalike Konstantin. På så sätt vände han sig med vishet och
urskillningsförmåga bort från den västliga rationalismen som har vetenskapen
som en yttre klädnad, men har bidragit till att folk blivit mer primitiva och
ociviliserade och ett moralisk fördärv utan like.
Ja, Helige Konstantin är den store, historiske, andlige och
kyrklige personlighet som utgör en respons på Europas
ateistiska, amoralistiska, marxistiska, romersk katolska
och protestantiska vetenskapliga läror. Med andra ord,
han var inte bara den förste kristne kejsaren av det
omfattande kejsardömet, utan han som på 300-talet
konsekvent förenade praktik och teori i ord och gärningar och omvälvde radikalt den hedniska grunden
och samhällsperspektivet. Han omdanade hela det institutionella officiella livets system och ville genomsyra
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det med den kyrkliga livsuppfattningen med Korset och
Kristus som centrum.
***
Stockholms Ortodoxa stifts kyrka, i vilken vi idag
firar de heliga apostlalika kungligheterna, utgör en
lysande ambon för Ortodoxin, det vill säga för den
sanna evangeliska tron, men också Konstantin den
stores vision om att kristendomen skulle spridas i
kejsardömet och skapandet av en kristen civilisation
i Europa.
Europa försöker att obetydliggöra den helige apostlaliken och bokstavligen tillintetgöra bilden av honom. Med rätta har det skrivits
att ”ingen annan ledare i väst har så ständigt återkommande fördömts grövre
och allvarligare än Konstantin den store”.
Väst har framför allt förnekat två grundläggande element hos den helige Konstantins stora personlighet. Det första är Korsets dårskap och Korsets levnadssätt. Det andra är trons sanning och särskilt vår Frälsare Kristus gudomlighet.
• Gällande det första (Korsets dårskap) är det odiskutabelt historiskt stadfäst
att Korset uppenbarade sig för Konstantin den store med den gudomliga uppmaningen ” Genom detta ska du segra”. Detta tecken från Gud utgjorde en
vändpunkt i hans liv och kom att genomsyra hela hans liv som mentalitet, som
teori och praktik; hans ödmjuka tankesätt, hans ödmjuka ord, hans ödmjuka
och barmhärtiga levnadssätt berörde starkt de kristna, som intill den tiden
hade lidit av konsekvenserna av de tidigare kejsarnas brutalitet.
Direkt förbundet med Korsets mentalitet, vilken väst förnekar, är moralisk
strikthet och anständighet. Helige Konstantin var verkligen insiktsfull därför
att han förstod att de starka nationerna och staterna övervinns inte av yttre
fiender, utan av inre nederlag och moraliskt fördärv. Han såg till att anpassa
kejsardömets lagar efter Evangeliets principer. Han förbjöd samlevnad utanför
lagligt äktenskap, han såg till att stärka familjens institution, han fastställde
dödsstraff för män som begick äktenskapsbrott med en gift kvinna. Han införde de strängaste straffen för bortrövande av barn och jungfrur liksom för
andra orättvisor i förhållanden gällande samlevnad.
• Gällande det andra, det vill säga trons sanning och särskilt vår Frälsare Kristus gudomlighet, är den helige Konstantins bidrag till Kyrkans kamp för att
bevara den dogmatiska tron och Ordets gudomlighet känt och oomstritt. Under det första ekumeniska konciliet (325) och ända fram till hans avsomnande
(337) förblev han trogen att vår Frälsare Kristus är ”av samma väsen” som Gud
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Fadern och han var en tydligt uttalad motståndare till arianismens heresi.
I sin uthållighet för trons Sanning betonade han med särskilt eftertryck att
Evangeliet bara har en reell betydelse och bara är ett glädjande budskap när det
predikas och levs med den korsfäste Gud som centrum, Guds Son och Ord
som antagit kött, korsfästs och uppstått.
Dagens västliga teologi och filosofi vill ha en Kristus utan gudomlighet och
utan Kors… Väst har överträffat till och med Arius i vanvördnad i sina försök
att förse varje villfarelse och förfall med en ”stämpel” av kristen auktoritet.
Något som väst förbigår i tystnad är människans gudomliggörelses mysterium
genom Korset och Uppståndelsen, vilket är Kyrkans levnadssätt. Europa insisterar på en humanism som blir allt mer färglös, allt mer i motsatsförhållande
till Evangeliet och Korset…
***
Mina kära bröder och systrar i Kristus,
Vår kyrka här som är tillägnad de heliga kungligheterna, kallar oss idag på
deras festdag, att fördjupa oss allt mer i vårt ansvar: det är vår plikt 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.
Ja, Europa behöver idag återevangeliseras genom Kristi, Sanna, Ortodoxa
kyrkors församlingar som ska uppenbara och ge vittnesbörd om den Ortodoxa
Sanningen.
Vårt ansvar är mycket stort gentemot våra västliga bröder, och de av dem
som är välvilligt inställda och öppna, längtar efter det genuina i den Ortodoxa
Sanningen och det Ortodoxa levnadssättet.
När vi vördar de heliga apostlalika helgonens ikon, kysser vi även det dyrbara
Korset som finns mitt emellan dem. När vi gör det
bör detta väcka oss och uppfylla oss med det Ortodoxa levnadssättets väsen, det vill säga att Korset är
vårt livs centrum och bara när vi är korsfästa är
det möjligt att ge vittnesbörd om Livets Sanning
”så att världen ska komma till tro...”
När vi kysser den heliga ikonen med det djupet,
kan vi sjunga våra helgons andra troparion med insikt:
”Du har visat dig vara den förste av konungar,
fromhetens gudomliga fäste,
ifrån Himmelen fick du gåvan, ty du uppenba12

rade Kristi Kors och du spred den Ortodoxa tron. Konstantin, apostlalike med
din fromma moder Helena, bed för våra själar.”
***
Må förbönerna av vår andlige Fader och Metropolit Kyprianos (+17 maj
2013, kyrkl. kal.), i evig åminnelse, stödja oss i Ortodox fromhet och det dyrbara Korsets kraft stärka oss och ge oss fast stabilitet i Ortodoxin och Ortopraxin (det vill säga i hur vi tror och hur vi lever praktiskt som Ortodoxa).
Vi ska inte glömma att namnet Konstantin är latinskt (Constantinus) vilket
kommer av ordet constant och betyder stabil. Det vill säga att helgonets namn
är för varje from kristen en ständig påminnelse att vi bör ha ett kungligt
tankesätt, ett stabilt tankesätt, att vara stabila, väl och djupt förankrade och
grundade i vår korsfäste och uppståndne Kristus. Åt Honom vare lov, pris och
tillbedjan med Fadern och den Helige Anden i evighet. Amen!


Hur kan vi deltaga i den
Gudomliga liturgin?

D

et är viktigt att vi förstår innebörden av den Gudomliga Liturgin och
lär oss att följa med och förstå vad som händer i den. Detta är det mest
centrala och mest heliga som sker i vårt liv, då vi möter vår Herre och får taga
del av Hans egen Kropp och Blod och på så sätt förenas med Honom. Även
om vi varit Ortodoxa länge och varit med om många Liturgier, så kan texten
som följer1 vara en hjälp för alla till en fördjupad förståelse och ökat deltagande
i Liturgin.
Liturgi är ett grekiskt ord som betyder folkets verk. Nattvardens mysterium är
verkligen folkets verk därför att vi alla firar detta Mysterium; Liturgin är inte
bara en gudstjänst som prästen utför för folket. Kören representerar folket i Liturgin, men ersätter det inte. Vi måste alla
bedja och taga del i detta heliga folkets verk.
Ordet kommunion, som vi också kallar
den heliga Nattvarden, betyder på grekiska
deltagande, därför att det är i detta Mysterium som vi förenas med Kristus.
Nattvardens Mysterium är också en tacksägelse, ett offer av pris till Gud. Det kallas
1 Översättning från engelskan från boken The Ark of Salvation, utgiven av St Edward

Brotherhood, Brookwood, England.
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även Eukaristi, från det grekiska ordet för tacksägelse.
Genom den heliga Nattvarden renas vi från våra synder och förenas med
Kristus som Han säger: Den som äter Mitt kött och dricker Mitt blod, Han förbliver i Mig och Jag i Honom. Vi förenas även med våra Ortodoxa bröder och
systrar i Mysteriet. Liturgins syfte är att förena oss med Kristus och det gör vi
genom att lyssna till bönerna som läses och sjungs, genom att se på prästens
handlande och genom prästens tysta böner
Den Gudomliga liturgin består av tre delar:
1. Proskomedin 2. Katekumenernas liturgi 3. De troendes liturgi

1. Proskomedin
Under denna gudstjänst förbereds allting inför Nattvardens mysterium. Det görs på det s.k. prothesisbordet
som finns i hörnet av altaret (platsen bakom templon/
ikonostasen). För att fira Liturgin behövs en s.k. antimension, en duk med en ikon av Kristi begravning på,
vilket det finns insydda reliker i. Duken bereds ut på det
Heliga bordet (bordet i mitten av altaret) och Liturgin
firas ovanpå. Det påminner oss om att de första kristna firade Liturgi ovanpå
martyrernas gravar.
Det behövs också rött, sött vin och bröd, s.k. prosfora som betyder offergåva
på grekiska. Brödet är syrat, dvs jäst, och bakat på vitt, rent mjöl.

2. Katekumenernas Liturgi
Katekumener är de som lär sig om den Ortodoxa kyrkan och förbereder sig
för att döpas. Denna del av Liturgin kallas Katekumenernas Liturgi därför att de
är bara tillåtna att vara med i Kyrkan på denna del av Liturgin.
Prästen börjar Liturgin med att säga:
Välsignat vare Faderns och Sonens och Den Helige Andes Rike. Nu och
alltid och i evigheters evighet.
Kören svarar Amen och sedan fortsätter den stora böneföljden. Den kallas stor
därför att den är lång. I den ber prästen eller diakonen om Guds nåd för oss
och för hela världen och kören svarar därför Herre förbarma Dig.
Lilla intåget
Prästen ger Evangelieboken till diakonen som kommer ut med den ifrån
altarets norra dörr. Det Lilla intåget representerar Frälsarens predikande för
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folket. Ljuset som bärs framför Evangeliet
representerar den Helige Johannes Döparen som gick framför Kristus som ett
brinnande ljus. Öppnandet av de Vackra
dörrarna (dubbeldörrarna i mitten på
ikonstasen) för intåget visar oss att Himmelriket nu är öppet för folket. Vi ser på
Evangelieboken som på Jesus Kristus själv
och kören sjunger:
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla inför Kristus. O Guds Son, Du som
är uppstånden från de döda, fräls oss,
som för Dig sjunga: Allelouia.
Sedan sjunger kören dagens hymner, för helgonen som firas och till dem som
kyrkan är tillägnad. Helgonen är goda exempel för oss, eftersom de genom att
uppfylla Kristi bud har uppnått salighet i Himmelriket.
Trisagionhymnen
Trisagion betyder ”trehelig”. Kören sjunger tre gånger: Helige Gud, helige
Starke, helige Odödlige, förbarma Dig över oss.
Diakonen eller prästen svarar dynamis, som betyder ”kraft” och kören upprepar hymnen ännu en gång. I denna hymn ber vi om Guds nåd med en känsla
av ånger och botfärdighet på grund av de synder som vi begått.
Läsning av Epistel- och Evangelietexterna
Epistel betyder brev och epistelläsningen är från Apostlagärningarna eller
från apostlarnas brev. Aposteln Paulus skrev de flesta av breven.
Evangeliet talar om för oss om Guds Sons ankomst till jorden. Han talar
inte längre till oss från ett moln, trumpeter, åska eller eld utan som en man på
jorden.
Den trefaldiga böneföljden och
bönföljden för katekumenerna
Den trefaldiga böneföljden kallas så därför att kören svarar efter varje bön:
Herre förbarma Dig tre gånger. Det är under dessa böner som vi ber för dem
med särskilda behov, de sjuka och gravida mödrar.
I böneföljden för katekumenerna ber diakonen om att Herren ska upplysa
dem med Evangeliets Sanning, att de ska bli värdiga det Heliga dopet och förena dem med Sin heliga Kyrka.
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Vid denna tidpunkt bör vi också be särskilt för de icke-ortodoxa, muslimer,
judar och alla människor, eftersom de särskilt behöver Guds nåd.
I slutet säger diakonen:
Alla I, som ären katekumener, träden ut! Träden ut, I katekumener! Alla
I, som ären katekumener, träden ut! Må ingen av katekumenerna vara tillstädes. I troende, låtom oss åter och åter bedja till Herren.
Katekumenerna lämnar vid denna tidpunkt Kyrkan eftersom de ännu inte
är värdiga att taga del i det högsta Mysteriet: Deltagandet av Kristi Kropp och
Blod.

3. De troendes Liturgi
De troendes Liturgi kallas så därför att bara de som har konverterat till Kristus och döpt sig kan närvara. Många av bönerna i denna del sägs tyst av prästen. Han läser dem tyst därför att dessa böner är en dialog mellan Gud och
prästen som ber till Gud för oss. Han ber om förlåtelse för sina egna och folkets
synder. Han ber också om den största handlingen som sker på jorden idag – att
Gud genom den Helige Anden förvandlar brödet och vinet till Kristi Kropp
och Blod. Bönerna läses tyst med fruktan, inte för att de är hemliga, utan för
att de är heliga. Kyrkan försöker alltid beskydda det heliga.
Kerubimhymnen
Hemlighetsfullt framställande keruber, sjunga vi trefalt heliga sången,
för den livgivande Treenigheten. Så låtom oss nu avlägga alla jordiska omsorger.
Kerubim är änglar som tjänar Gud och orden i
kerubimhymnen påminner oss om att vi ska vara
änglar på jorden. Denna stund ska vi komma
ihåg att vi är medlemmar av Kyrkan tillsammans
med serafim, kerubim och alla andra änglar. Vi
instämmer i deras prisande av Gud.
Vi är också kallade att lägga av alla jordiska omsorger, vilket innebär att vi ska göra en särskild
ansträngning till att koncentrera oss på Mysteriet som uppenbaras för oss. Vi
bör ignorera allt som distraherar oss i kyrkan eller distraherande tankar som
kan störa oss.
Stora intåget
Prästen säger: Eder, alla rättrogna kristna, ihågkomme Gud i Sitt Rike.
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Nu och alltid och i evigheters evighet.
Sedan kommer han och diakonen ut från altarets sidodörr med Nattvardsgåvorna, som tidigare förberetts under proskomedin på prothesisbordet, till mitten
av Kyrkan. Efter att prästen läst böner och åminnelser, placeras Gåvorna på
altarbordet. Sedan fortsätter kören den andra hälften av kerubimhymnen:
För att mottaga alltets Konung. Osynligt spjutburen av änglaskaror. Allelouia, allelouia, allelouia.
I slutet av den böneföljd som kommer sedan utropar prästen eller diakonen:
Dörrarna, dörrarna! Låtom oss vara uppmärksamma i vishet!
Detta sägs därför att i den forna Kyrkan fanns det dörrvakter som såg till att
ingen obehörig kom in. Det påminner oss också om att vi måste stänga våra
själars dörrar till varje världslig tanke och koncentrera oss på vad som händer
i altaret.
Trosbekännelsen
Precis innan Trosbekännelsen öppnas draperiet bakom de Vackra dörrarna,
vilket betecknar att det bara är genom Trons lära som vi kan närma oss de
Heliga Mysterierna. Medan Trosbekännelsen läses svänger prästen Aer, som
den största Nattvardsduken kallas, över de Heliga Gåvorna, vilket symboliserar den Helige Andes kommande över Gåvorna och jordbävningen vid Kristi
Uppståndelse.
Den eukaristiska bönen
I denna avdelning kommer vi att betrakta både de ord vi hör uttalade högt
i den Gudomliga Liturgin, vilka visas i fet stil, och de som bara uttalas tyst av
prästen, vilket visas i kursiv stil.
Medan kören sjunger: Tillbörligt och rätt det är börjar prästen läsa bönerna
tyst. I den första delen åminner han alla Guds gåvor till människan och den
avslutas med att han säger högt:
Sjungande, ropande, jublande och sägande denna segersång.
Kören sjunger då: Helig, helig, helig är
Herren Sebaot! Fulla äro himlarna och
jorden av Din härlighet. Hosianna i höjden! Välsignad vare Han som kommer i
Herrens namn! Hosianna i höjden!
Under tiden läser prästen den andra
eukaristiska bönen då han ihågkommer
hur Kristus visade oss Nattvardens Mysterium, hur Han välsignade brödet, bröt det
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och gav åt Sina lärljungar och sade:
Tagen och äten! Detta är Min Lekamen, som brytes för eder till syndernas
förlåtelse.
Dricken härav alla! Detta är Mitt Blod i det nya förbundet, som varder
utgjutet för eder och många till syndernas förlåtelse.
Prästen åminner vidare i bönen: Korset, graven, uppståndelsen på tredje dagen,
himmelsfärden, sittandet på högra sidan och tillkommelsen i härlighet. Hembäres
Dig Ditt eget av Dina egna gåvor, å allas vägnar och för alla.
När kören sjunger: Vi lovsjunga Dig, vi prisa Dig, vi tacka Dig, o Herre,
och bedja till Dig, vår Gud läser prästen den tredje delen av den eukaristiska
bönen.
Observera att detta är den viktigaste och heligaste stunden i hela Liturgin! I den bönen ber prästen om den Helige Andens nedstigande och förvandling av brödet och vinet till sann Kristi Kropp och Blod:
...sänd Din Helige Ande över oss och över dessa föreliggande gåvor Och gör detta
bröd till Din Kristi dyrbara Lekamen. Amen. Och det som är i denna kalk till
Din Kristi dyra Blod. Amen. Förvandlande dem genom Din Helige Ande. Amen.
Amen. Amen. Särskilt för vår heligaste, renaste, högt lovade och ärorika
Härskarinna Maria, Gudaföderska och ständig Jungfru.
Kören svarar genom att sjunga hymnen till Guds Moders ära:
Sannerligen är det tillbörligt att prisa Dig salig, o Theotokos, Du evigt
saliga och helt otadliga, Du vår Guds Moder. Ärorikare än kerubim och
utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som utan att förtäras födde
Gud, Ordet; Du som är Theotokos, vi prisa Dig.
Guds Moder äras direkt efter konsekrationen av de heliga Gåvorna därför
att Kristus blev inkarnerad genom henne och hon var den första som tjänade
Honom.
Sista böneföljden, Fader vår och Kommunionen
Efter Fader vår utropar prästen: Det heliga åt de heliga!
Kör: En är helig, en är Herre, Jesus Kristus, till Guds, Faderns, ära. Amen.
Draperiet bakom de Vackra dörrarna dras igen och prästerskapet tar del av
den Heliga Nattvarden. Sedan öppnas det igen och prästen kommer ut med
Mysterierna så att folket kan ta del av dem.
Efter folkets deltagande av Kommunionen följer en böneföljd av tacksägelse
för de Heliga Gåvorna som vi mottagit, vi ber om att gå i frid och prästen läser
avslutningsböner och välsignar församlingen. Sedan läses tacksägelsebönerna
för Nattvarden, vilka vi tyst och uppmärksamt lyssnar till.
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Varför är det viktigt hur vi
klär oss som Ortodoxt kristna?

en Ortodoxt kristne ska man känna igen på det sätt ”han klär sig, äter,
talar och för sig”, säger den Helige Makarios den Store. Man måste alltså
komma ihåg att Ortodox tro omfattar hela livet, allt vad vi gör, och att ingenting är oviktigt -alltså inte ens våra kläder och vårt hår. Vi är kallade att bli
en avbild, en ikon, av Kristus och i ikonen finns inga oviktiga detaljer, till
och med minsta streck kan ha en oerhörd teologisk betydelse och kan avgöra
skillnaden mellan frälsning och fördömelse. Det är därför vi närmast ”idisslar”
fädernas väg och noggrant försöker kopiera den.
Ingenting är oviktigt. Tro heller inte att detta skulle vara någon slags ”extrem”
Ortodox åsikt. Man måste hålla i minne att processen av helande av vårt sjuka
och syndiga jag är krävande och att fäderna genom tiderna är entydiga. För att
citera fäderna: ”vi lär endast vad vår Herre förkunnade, apostlarna utlade och
våra heliga fäder bevarat”. Den Ortodoxa kyrkan har alltså en ”maximalistisk”
syn på helgelsen, vägen mot gudomliggörelse, och ingen kan ta den ”lättsinnigt” om man vill kalla sig Ortodox och vinna frälsning.

Skillnad mellan man och kvinna
Grunden i Ortodox syn på könen är att Gud skapade människan till man
och kvinna. Detta innebär att Gud gjort en distinktion mellan man och kvinna
-att det finns olikheter nedlagda i skapelsen. Att försöka släta över och ”sudda
ut” dessa olikheter är att försöka ändra på Guds skapelse. De yttre tecknen
på dessa olikheter är kläder och hår. Därför betraktar vi varje försök att ändra
i skapelseordningen som farlig för människans frälsning. Följer vi emellertid
fädernas väg så kommer det att återspegla sig i både hur vi klär oss och i hur
vi klipper vårt hår och vi blir ett vittnesbörd i världen om vår Ortodoxa tro.
Därför insisterar vi i att Ortodoxa kvinnor inte bör bära långbyxor eller ha
kortklippt hår. Vi vet att frågan är känslig och lätt kan missförstås i jämställdhetens tidevarv och därför måste vi sätta den i
rätt perspektiv.
För att ytterligare betona det vi sagt vill vi citera ur den
Hl. Nilus den Myrraströmmandes profetia (runt 1550):
”Efter år 1900, vid århundradets mitt, kommer den tidens människor bli oigenkännbara. När tiden för antikrists
ankomst närmar sig kommer människors medvetanden bli
dimmiga av köttsliga begär, och vanära och laglöshet väver sig
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starkare. Sedan blir världen oigenkännbar. Människors yttre kommer att förändras och det kommer att bli omöjligt att särskilja män från kvinnor på grund
av deras skamlöshet i att klä sig och klippa sitt hår... Det kommer inte längre
finna någon respekt för föräldrar och äldste, kärleken komme att försvinna och
kristna herdar blir svaga män, som fullständigt kommer att misslyckas med
att särskilja den högra handens väg från den vänstra. Vid den tiden kommer
de kristnas och Kyrkans traditioner förändras. Människor kommer att övergiva anspråkslöshet och lättsinnighet och utsvävningar kommer att förhärska.
Falskhet och girighet kommer att antaga stora proportioner och ve dem som
samlar in skatter. Begär, äktenskapsbrott, homosexualitet, hemliga handlingar
och mord kommer att härska i samhället.”

Rika välsignelser för kvinnor med täckt huvud
Att kvinnor ska täcka sina huvuden vid bön är en Apostolisk tradition. Att följa Kyrkans tradition för alltid välsignelse med sig. Ett exempel på detta hämtar vi från en
berättelse från Australien återgiven av en biskop från Ryska Utlandskyrkan:
”En kvinna blev Ortodox. Hon antog Ortodox tro och
följde Kyrkans regler mycket strikt.
En tid senare kom hon att utveckla bröstcancer. Läkarna
rekommenderade kirurgiskt ingrepp och avlägsnande av
brösten. Kvinnan accepterade detta ödmjukt som Guds vilja. Operationen var
lyckad, men läkarna föreskrev ändå intensiv cellgiftsbehandling som säkerhetsåtgärd. De berättade för henne att hon skulle förlora allt sitt hår p.g.a. cellgifterna. Kvinnan accepterade ödmjukt även detta och förtröstade på Herren.
Hon startade cellgiftsbehandlingen, och fastän den pågick under en längre tid,
påverkade den inte hennes hår. Läkarna var mycket förbryllade över detta och
kunde inte förklara det. En natt när kvinnan sov uppenbarade sig Guds Moder
för henne och sade till henne att det var för att hon aldrig hade trätt in i en
kyrka utan slöja på sitt huvud som inte ett hårstrå skulle falla från hennes hår
trots cellgiftsbehandlingen.”
Den ryske biskopen återgav denna berättelse som ett bra exempel på hur
följande av Kyrkans tradition för rika välsignelser med sig till de kvinnor som
följer Traditionen och ber med täckt huvud privat såväl som i kyrkan. Aposteln Paulus föreskriver att: ”var kvinna som beder eller profeterar med odöljt
huvud, hon vanärar sitt huvud.” Vår uppgift som Ortodoxa är att vara lydiga
Traditionen. ”Stån fasta och hållen eder vid traditionerna som I haven mot20

tagit av oss” (2 Thess 2:15) är en biblisk uppmaning. Respekt för någonting så
enkelt som traditionell klädsel, för kvinnor kjol eller klänning vid alla tillfällen
(även då man skurar golv), må i slutändan, genom Guds nåd, frälsa våra själar.
I både Kristi ord och fädernas vittnesbörd får vi lära oss att de största synder
utplånas av de till synes minsta dygder.

Klädsel i Kyrkan
När vi kommer till Kyrkan klär vi
oss i fina, rena, ordentliga kläder som
inte är utmanande, för att i Kyrkan
möter vi Gud, alltets Konung. Män
bör ha fina långbyxor och skjorta, inte
jeans eller shorts och ingen huvudbonad. Kvinnor bär kjol eller klänning
som inte bör vara för kort samt täckt
huvud. Detta gäller även för barn!

Varför står vi upp i Kyrkan?
Enligt urkristen sed står den Ortodoxe under gudstjänsten: han är på vandring,

på frälsningsvägen, han ger inte sin lata kropp den bekvämlighet som den traktar
efter. Han står inför sin Skapare, sin Mästare och Domare: han står som anklagad,
ty han vet att hans skuldbörda är omätligt stor. Men Kristus har upprättat honom;
även därför står han: med den Uppståndne har han rest sig upp.
Från Tito Colliander, ”Grekisk-ortodox tro och livssyn”

”Stå upp även om du dör av det”
Ett mirakel av ansträngning
”Sätt dig, Fader, så ska jag berätta för dig vilket stort mirakel som de fyrtio
martyrerna1 gjorde för mig!”
En skogshuggare från en by nära Berget Athos, Grekland, hälsade på en av
munkarna som passerade och fortsatte att berätta sin historia:
”Jag hade ont i foten under många år. Jag gick till läkare och besökte sjukhus, men ingenting hjälpte. Eftersom jag älskar de fyrtio martyrerna mycket
1. De fyrtio martyrerna av Sebaste firas den 9 mars. För att de inte avsade sig sin kristna tro
plågades de i det iskalla vattnet i en frusen sjö på 300-talet.
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så gick jag till Kyrkan i min by på
deras festdag.
Det var mycket folk där, Kyrkan var full. Så snart jag kommit
till Kyrkan började min fot att
göra väldigt ont. Då tänkte jag gå
ut från Kyrkan för att vila min fot
lite. Men sedan fick jag tanken:
”Judas lämnade den Sista Nattvarden och gick ut. Ska du också
bli som Judas? Stanna kvar inne i

Kyrkan även om det gör ont.”
Efter ett tag gjorde foten ännu ondare och jag tänkte sätta mig på en stol för
att vila min fot. Då såg jag ikonen med de fyrtio martyrerna, jag såg dem frysa
i sjön och jag sade till mig själv: ”De hade så stort tålamod och frös för Kristi
skull och du klarar inte av att stå upp? Stå upp även om du dör av det.” Den
stunden som jag sade det kom en luftström som omgav mig från huvudet och
strömmande genom hela min kropp ända till min onda fot. Från den stunden
blev foten bra och gjorde inte ont igen. Ser du Fader hur stora mirakel de fyrtio
martyrerna gör?”
Han själv hade inte någon som helst känsla av det han gjorde var något anmärkningsvärt...
Som vi ser, när hände miraklet och när tog han emot Gud inom sig? När
han tömde sig själv helt på sin egoism och tog beslutet att dö för Guds kärleks
skull...

Följ bara goda exempel
Vi verkar ha en ärftlig tendens att följa andras exempel, men vi ska vara noga
med att bara följa goda exempel och inte de dåliga. Till exempel ser du någon
som sitter ner under gudstjänsten: det ska inte vara en signal för alla andra att
göra likadant. Personen som sitter kanske är sjuk, skröplig eller har problem på
något sätt. Den kanske gör något fel. Den är kanske lat och gör inte den ansträngning som den borde. Den kanske inte förstår. Följ helt enkelt inte deras
exempel. Överväg själv om du verkligen behöver sitta ner på grund av din egen
svaghet och handla efter det. I andra situationer också, gör inte bara som alla
andra gör utan tänk efter först och gör sedan vad som är rätt.
-Från tidsskriften The Shepherd som utges av St Edward Brotherhood, Brookwood, England
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• Tryckta ikoner på kanvas,
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www.klosterikoner.com
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Den nya ikonen av Kristus Pantokrator i kapellet i Uppsala kom på plats
till kapellets festdag till Theotokos avsomnande i år. Ikonen är målad i
ikonmålarverkstaden i biskopsresidenset i Stockholm.
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