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LEDARE

år har vi vid tre tillfällen varit välsignade att ta emot besök av vår älskade Metropolit Kyprianos, något som har stor betydelse för vårt stift och som vi är
mycket tacksamma för. Inne i tidningen kan man läsa om vad som hänt under
de olika besöken. Förutom dessa har den största händelsen i vårt stift i år varit
renoveringen av taket till kyrkan i Vårberg, som i mer än 10 år varit ett återkommande problem. Hösten 2015 läckte det in på minst 4 ställen. Vi hade en Liturgi
en söndag där vi var tvungen att täcka delar av golvet med plast och hade fyra
hinkar framme som vi fick passera när vi gjorde det lilla och stora intåget! Det
största problemet har varit dopkapellet, men nu började vi även få problem i den
stora kyrksalen.
Under 2009 lät vi en firma göra en inspektion av taket och det ansågs då att
vi kunde fortsätta och lappa och laga. Men nu var vi komna till vägs ände med
taket. Det blev uppenbart under hösten 2015 att ett större grepp måste tas. Därför fattade församlingens styrelse beslut om att takrenovering skulle få högsta
prioritet, och vi startade en insamling specifikt för detta projekt.
Under hösten 2015 tog vi in tre offerter. Efter resonemang med firmorna landade vi på att ge uppdraget till den firma som hade längst erfarenhet av takarbete
och som vi hade störst förtroende för. Efter ett antal diskussioner landade deras
offert på 578 tusen kronor för ett papptak. De rekommenderade inte varianten
plåttak för kyrkan på grund av takets låga lutning. Församlingens styrelse beslöt
i mars 2016 att acceptera den senare offerten, vilket därmed blev det är det i
särklass största uppdrag som beställts av styrelsen i Heliga Konstantin och Helenas församling sedan kyrkan konsekrerades 1998. Tidsperioden för reparationen
bestämdes till maj-juni 2016. Under beslutsprocessen fick styrelsen höra en del
invändningar från välmenande församlingsmedlemmar, som ansåg att priset var
för högt och att de kunde göra en del av arbetet själva för att hålla ner kostnaderna. Styrelsen ansåg dock att riskerna med ett sådant upplägg var för stora;
garantierna skulle exempelvis inte gälla på samma sätt.
Under arbetet uppstod två oförutsedda situationer:
1) Klocktornet, som var monterat på taket ovanför dopkapellet, visade sig
vara behäftat med flera problem: det hindrade takläggningsarbetet, monteringen
kunde leda till vattenläckage och konstruktionen i sig själv var rutten. Efter diskussioner beslutades att ta ner och slänga klocktornet.
Omslagsbilden är från helgonförklaringen av Helige Chrysostomos den nye bekännaren
som genomfördes av vår synod i Grekland den 15/28 maj 2016.

2) Rötskador upptäcktes vid kyrkans norra vägg.
Man bröt upp en del av taket för att bedöma hur allvarlig skadan var. Dessbättre visade sig omfattningen
vara mycket begränsad.
Kostnaden för dessa
oplanerade åtgärder uppgick till knappt 30 tusen
kronor.
När vi fattade beslutet att genomföra takrenoveringen var vi nervösa att vi
verkligen skulle ha råd att genomföra den, men responsen från insamlingen var
över all förväntan. Insamlingen gav fantastiska 327 tusen kronor från församlingsmedlemmar och vänner till församlingen. Vi hade aldrig trott att insamlingen skulle inbringa så mycket pengar och vi är oerhört tacksamma till alla som
ställt upp och stöttat församlingen.
Tyvärr är vår fastighet i behov av fortsatta renoveringar. Det som ligger närmast
är att måla om hela kyrkobyggnaden, vilket sannorlikt kan kosta minst 200 tusen kronor om vi inte till stor del kan göra det med frivilliga medel. Vi har även
planer på att byta ut två fönster i församlingssalen och köket så att vi därigenom
ska få ytterligare en nödutgång och samtidigt möjligheter att vädra på ett annat
sätt. Med andra ord så vill vi gärna att insamlingen till vår kyrka fortsätter, med
inriktning fortsatt renovering. Alla bidrag små eller stora till vår kyrkofond är
välkomna på Plusgiro 640 10 07-7 (Heliga Konstantin och Helena kyrkofond).
Märk gärna talongen ”Gåva till renovering”. Gud välsigne er givmildhet!

ORTODOXT KYRKOLIV 2017
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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Pastoralt besök av Metropolit Kyprianos
I vitklädda Sverige

μ

9-13 januari 2016 (kyrklig kalender)

ed vår Herres nåd präglades vårt senaste pastorala besök i
Stockholms stift av en kraftfull symbolism: snön, renheten, kyskheten, skapelsens jungfrulighet i den Heliga Treenighetens vita ljus
”Hans kläder blevo glänsande och mycket vita, såsom snö...” Det
var första gången under de åtta år som vi besökt Sverige som detta
vackra land mottog oss i snövit klädnad likt en brud. Vi gästade
vår lilla flock, vår mångfärgade och mångnationella familj i det Nya
Budordets värme.
Utrustade med hjärtliga välsignelser från vår fader och Ärkebiskop Kallinikos och de övriga biskoparna i vår synod, vilka hade
samlats dagen innan, avreste vi fredagen den 9 januari 2016, kyrklig kalender, mot Stockholm via München. Som vanligt var Fader
Jiři Ján och subdiakon fader Antonios Agiokyprianites med oss på
resan.
De få dagar som vi tillbringade i vitklädda Sverige ägnades åt
kontakt med vårt prästerskap och folk, gemensam bön, ömsesidig
uppbyggelse, undervisning och bemötande av organisatoriska och
liturgiska ärenden inom vårt stift.
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På lördagen firade vi Liturgi i
Heliga Philothei Ortodoxa kloster i Villberga då en liten grupp
av våra troende deltog.
På söndagen koncelebrerade
alla våra präster i biskopsresidenset. Nunnorna från Heliga Philotheis kloster sjöng. Den vackra
kyrkan var full av ”alla nationaliteter”. Evangelieläsningen (lästes på svenska och på grekiska)
var lämplig för att utveckla en sammanfattning av kännetecknen
för levnadssättet av ständig, genuin omvändelse (söndagen efter
Theofania, ”omvänd eder...”). Många troende deltog i kommunionen av de allra renaste Mysterierna och efteråt deltog alla närvarande i församlingens agapemåltid i hjärtas enkelhet.
På eftermiddagen genomfördes som vanligt den uppbyggande
församlingssynaxin (samling) och med de närvarandes deltagande
analyserades de grundläggande
förhållandena mellan Omvändelse, Barmhärtighet, Dömande
och Fördömelse. Översättare var
svenskan Moder Magdaleni.
Några icke-ortodoxa deltog också samt en icke kristen.
På måndagen besökte vi den
snötäckta Skogskyrkogården,
där vi uppsände böner vid gravarna för våra hädangångna Ortodoxa bröders själars vila. Vi mötte också personer som kanske
utgör framtiden för vårt heliga stift i Sverige. Framtiden ser hoppfull ut då mycket kompetenta och
begåvade personer dras till vår
jurisdiktion. När tiden är mogen
skall vi skriva närmare bestämt
om detta viktiga ämne, i relation
till försöket att grunda ett munkkloster.
Vi måste särskilt omnämna Biskop Johannes av Makarioupolis,
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som redan många år tillbaka är
sängliggande med svåra smärtor.
Hans särskilda martyrliv fortsätter... Trots hans lidande, fortsätter han ändå att ge uppbyggelse
och tröst till Guds folk, gladlynt i
sin smärta och tacksam i sin prövning. Vi besökte honom och förmedlade välsignelserna från vår
Ärkebiskop och från de andra
biskoparna, vi mottog hans välsignelse, omfamnade honom och
sjöng högtidshymner. Han bad oss att be vår Ärkebiskop att be för
honom. Kanske närmar han sig slutet...
På tisdagen, kl. 15 vinkade våra bröder av besökarna från Grekland och önskade hjärtligt en trevlig resa från det snöklädda Sverige och ett gott återseende i maj på de heliga Konstantin och Helenas festdag.
Ära, tillbedjan och tacksägelse åt Fadern, Sonen och den Helige
Anden i evigheters evigheter. Amen!
13/26 januari 2016
† Metropolit Κyprianos av Oropos och Fili

L

Metropolit Chrysostomos av Florina
helgonförklaras

ördagen den 15/28 maj 2016 helgonförklarades Metropolit Chrysostomos av Florina av den Sanna (Gammalkalendariska) Grekisk-Ortodoxa kyrkan och den Gudomliga Liturgin firades inför
hans heliga reliker i klostret Theotokos avsomnande på berget Parnes i Aten, där helgonet begravts och där hans reliker upptagits och
bevarats. Denna händelse är en av de viktigare i den Sanna (gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkans historia, vilken Helige
Chrysostomos den nye tjänade mellan 1935-1955.
18 biskopar koncelebrerade från tre systerkyrkor: Ärkebiskop
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Kallinikos, förste hierark i den grekiska
synoden, Metropolit Agathangel och ytterligare en biskop representerade den
Ryska utlandskyrkan, och tre biskopar
den Rumänska ortodoxa kyrkan. Deltog gjorde också ett femtiotal präster,
däribland Fader Anders Åkerström från
Stockholms Ortodoxa stift, samt munkar, nunnor och lekmän från Grekland,
öst-och västeuropa, Balkan, Afrika,
Australien, Amerika och Fjärran Östern.
Varje stift fick en relik att förvara för veneration vid stiftets huvudkyrka av vår
Ärkebiskop Kallinikos och synod. Vår
relik kommer att finnas på det Heliga Bordet (altaret) vid Heliga
Konstantin och Helena kyrka i Vårberg (Stockholm).
I den Ortodoxa Kyrkan har det 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.
* * *
Metropolit Chrysostomos av Florina föddes i Madytos, Thrakien, på den Helige Johannes Chrysostomos festdag den 13 november 1870 och fick därför sitt namn ”Chrysostomos”. Redan i unga år
märkes hans intresse för andlighet, vilket ledde till att han emotsatte
sig sina föräldrars önskan att han skulle bli försäljare som sin framgångsrike farbror i Alexandria, och han insisterade istället på att han
skulle få läsa teologi, trots att det skulle innebära svåra ekonomiska
åtaganden för familjen, som var långt ifrån rik. Hans farbror i Alexandria erbjöd sig dock att finansiera hans studier vid den teologiska
skolan vid Halki (Konstantinopel). Där tog han så småningom en
examen med utmärkta betyg 1901. Samma år vigdes han till diakon
av Joachim III och utnämndes till predikant vid ärkestiftet av Konstantinopel, en tjänst som han utförde med så stor framgång att han
valdes till Metropolit av Imbros 1908. Efter tre år överfördes han till
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stiftet Pelagonia i Makedonien,
nuvarande Bitola i Republiken
Makedonien.
Hans biskopliga tjänst i Pelagonia utfördes under en svår
politisk situation, då denna del
var ett konfliktterritorium för
Serbien, Bulgarien och Grekland. 1912 kom kriget med
turkarna, under vilket han, genom personlig intervention, lyckades
rädda de kristna från folkmord. Första världskriget följde 1914 och
Bitola förvandlades till ett slagfält mellan fransk-serbiska styrkor
och tysk-bulgariska. Under ett år hade staden ockuperats av serbiska styrkor, varit under bombardemang från Bulgarien, utan att
biskopen för en dag hade övergivit sina pastorala uppgifter, utan
firade dagligen den Gudomliga Liturgin för sin lidande flock av
troende. Serbien hade intentioner att permanent ta över denna del
av Makedonien och för att förverkliga denna plan lämnades stiftet
summariskt över till den Serbiska kyrkan. Biskopen reste då till Konstantinopel, som vid denna tid var i grekiska händer, för att protestera till den Heliga Synoden, men fann där att patriarken stödde den
fransk-serbiska planen. Istället för att få något för sina klagomål, så
erbjöds han en stor summa pengar av den serbiska regeringen, vilket han vägrade att acceptera. Han sändes därför i exil under eskort
till det Heliga Berget Athos, tillsammans med, sin av honom, högt
vördade diakon Athenagoras (senare ekumenisk patriark). Han levde där från 1918-1919. Vidare svårigheter följde för honom när han
vägrade att acceptera ”valet” av Meletios Metaxakis till Ekumenisk
patriark och då han fruktade konsekvenserna av sin protest tvingades fly till Alexandria. Patriark
Meletios hade redan förberett
hans ärende, så han skulle kunna avsättas som biskop, när han
lämnade patriarkatet 1924.
1926 utsågs Metropolit
Chrysostomos till biskop av
Florina i norra Grekland, där
han blev kvar till 1932, då han
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begärde pension av hälsoskäl
och bosatte sig i Aten. Först accepterade han den så kallade
nya kalendern som infördes
1924 i Grekland, men åren efteråt började han förstå vilka
ödesdigra konsekvenser den
fick och blev en av de biskopar
som begärde att den Grekiska
kyrkan skulle återgå till Fädernas kalender, även kallad den Gamla
eller Julianska kalendern.
1935 övergick Metropolit Chrysostomos tillsammans med två
andra biskopar från den Grekiska statskyrkan till den Gamla kalendern. Han bildade en Synod av biskopar för att förse de Ortodoxa
kristna i Grekland som var emot förändringen av kalendern, som
då var en betydlig del av befolkningen, med en synodal struktur. De
avskilde sig från nydanarna för att bevara renheten av Kyrkans vittnesbörd och etablerade den Sanna Grekisk-Ortodoxa kyrkan, vilken
helgonet tjänade fram till sin död. Han hade förstått att motståndet
mot kalenderbytet var absolut nödvändigt, vilket vi kan förstå av
hans följande uttalade: ”Frågan om den kyrkliga kalendern är inte
en fråga om tider och datum för vår Kyrka, utan en fråga om enhet
och en samverkande linje av försvar av Ortodoxin mot heresi och
falsk tro.” Helgonet förstod klart sambandet mellan förändringen
av kalendern och hotet från ekumeniken mot traditionell Ortodox
ecklesiologi och andlighet. Han skrev med profetisk insikt dessa ord
om politisk ekumenik och Ortodoxi: ”Återföreningen mellan de två
kristna världarna i öst och väst i firandet av de kristna högtiderna är
naturligtvis något som är önskvärt av alla och är av stor betydelse
och moraliskt värde. Men det måste dock uppnås i den kristna sanningens tjänst och för Guds-mannen Jesu Kristi ära. Om så var fallet
skulle de moraliska intressena i hela den kristna världen i sanning
tjänas i rätt tro. Men när denna återförening kommer av materialistiska, världsliga intressen och motiv och företages på Ortodoxins
bekostnad och förminskande av Kristi ära, då tjänar man sina personliga intressen, särskilt personliga kyrkliga ambitioner och strävanden, och det orsakar skada för Kyrkan och den Ortodoxa prestigen generellt. Hennes själ består av de Gudsinspirerade och ofelbara
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apostoliska konstitutionerna och traditionerna och besluten från de sju ekumeniska koncilierna. Förvrängningen av
dessa förminskar Kristi Kyrkas gudomliga väsen, vilket är gudomligt format
och har en okränkbar auktoritet. Följaktligen, all skada som görs mot Ortodoxin
och all förminskning som kommer därav,
blir till skada och förminskning av Kristi
gudomlighet, från Honom som den storslagna och gudomliga personen lyser och
den djupare och gudomliga meningen av
den kristna religionen.”
Till sin död 1955, trots oräkneliga svårigheter, förföljelser och perioder av exil,
avvek han aldrig från sin fasta tro på Kyrkans traditioner och den
Gamla kalendern, som användes av våra heliga fäder. Han visade
aldrig bitterhet mot dem som förföljde honom och hoppades alltid
på deras återvändelse till Kyrkans fullständiga Tradition. Även om
han var bestämd, avvek han aldrig från kärlekens anda. Han var aldrig arrogant om sina egen rättfärdighet och andras fel. Han kunde
instämma i sådant som han egentligen inte skulle stödja för enhetens
skull, även om han var kompromisslös när det gällde vår Heliga Tros
sanna dogmer, lojalitet till sina egna ord eller till personer som han
respekterade. Han led av en kroniskt dålig hälsa, han fick uppleva
oerhörd besvikelse när hans närmaste svek honom och hade en outtröttlig trofasthet till många som missförstod honom. Den krona han
mottog genom denna fromhet visade sig när man sex år efter hans
begravning öppnade hans grav, enligt grekisk sed, och hans relikers
väldoft fyllde klostret och dess omgivning, där han hade gravsatts,
under en lång tid. Hans minne kommer årligen att firas den 7 september enligt den kyrkliga kalendern.
Vi avslutar med orden från två kända nykalendariska biskopar
om Helige Chrysostomos. Den ekumeniske patriarken Athenagoras,
som var Helige Chrysostomos andlige son, men som senare blev en
”ärke-ekumenist” omnämner sin andliga fader i ett brev från 4 december 1969 ”...vi minns med värme och respekt vår salige andlige
fader Metropolit Chrysostomos av Pelagonia”. Metropolit Augous10

tionos av Florina sade vid sin tronsättning 1967: ”Jag ska tjäna ett
stift i vilket biskopar utstrålade visdom och dygd under det turkiska styret, den senaste som var den salige och vise Chrysostomos
(Kavourides) av Pelagonia, den nuvarande ekumeniske patriarken
Athenagoras andlige fader.”
Må Helige Chrysostomos förböner stärka oss alla i våra strävanden för den Sanna Ortodoxin!

Metropolit Kyprianos egen rapport om sitt besök till

Heliga Konstantin och Helenas festdag
19-24 maj, 2016 (kyrklig kalender)

μ

ed vår uppståndne Frälsare Jesu Kristi nåd och genom Heliga
Konstantin och Helenas förböner samt alla skandinaviska Ortodoxa helgons, bevärdigades vi att för femte gången som Locum
Tenens (ställföreträdande biskop) besöka det vackra Sverige i norr.
Med dess grönska och svalka, dess sjöar och älvar och dess välorganiserade och mångfärgade lantliga hus, reflekterar landet Paradisets
skönhet och väcker i oss en längtan till bön och lovprisande av Gud.
På onsdagen efter den samaritiska kvinnans söndag, 19 maj/ 1
juni, anlände en grupp från Grekland med femton personer: präster,
klosterfolk och lekmän, till Stockholm för att deltaga vid festdagen
till stiftets huvudkyrka, tillägnad de heliga apostlalika kungligheterna Konstantin och Helena.
Det sedvanliga kyrkliga mottagandet i biskopsresidenset utfördes av Fader Anders Åkerström, Fader Stefanos Jaerpenberg, Fader
Konstantinos Terzakes (från
Grekland), Hierodiakon Fader Theocharis samt en liten
grupp troende, då några hälsningsord utväxlades. Sedan
besökte vi alla Biskop Johannes, grundaren till vår mission i Sverige, som nu är sjuk
och sängliggande. Vi hälsade
på honom med känslor av
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uppriktig kärlek och djup respekt och
förmedlade hälsningar från Ärkebiskop Kallinikos och från vår synod.
Under loppet av de kommande
fyra dagarna firade vi den Gudomliga liturgin och hade kommunikation med vårt prästerskap
och våra bröder och systrar i Sverige
i en mycket varm atmosfär av broderlig
kärlek och gästfrihet i Kristus, i ”hjärtats enkelhet”, omfamnade av den rogivande vårnaturen.
På torsdagen den 20 maj/2 juni firade vi liturgi i Heliga Philothei
av Atens kloster, i Villberga, Grillby, där Moder Magdaleni och Syster Lydia lever.
● Fredagen den 21 maj/3 juni (Heliga
Konstantin och Helenas dag) firades
liturgin i den Helige Josef, den trolovades, kapell i Järbo, två timmar
norr om Uppsala, på våra vänner
Laurentios och Marjos gård.
● På lördagen den 22 maj/4 juni
firade vi liturgi i Theotokos avsomnades kyrka i Uppsala.
● Samma kväll, firades Vesper i biskopsresidenset till Heliga Konstantin och Helenas ära samt till uppståndelsen (söndag). Den åtföljdes av den lilla sena aftongudstjänsten, apodeipno, med Akatistoshymnen till helgonen.
● På den blinde mannens söndag, 23 maj/5 juni, drogs en mängd
troende av olika nationaliteter till festdagen för Kyrkans helgon.
De flesta av dem mottog den Heliga Nattvardens Mysterium och deltog sedan i
den gemensamma och festliga Agapemåltiden som följde.
● Söndag kväll genomfördes en
församlings-synaxis, då den mycket
andligt uppbyggliga texten ”Min
mor” lästes och diskuterades gemensamt [texten finns publicerad i svensk
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översättning på vår hemsida, övers.], vilken berörde aktuella aspekter av det
Ortodoxa levnadssättet. Det var
verkligen en välsignad och rörande Synaxis, till allas glädje.
På måndagen den 24 maj/6 juni,
efter att ha mottagit Biskop Johannes välsignelse och sjungit ”Kristus är
uppstånden” vid hans sängkant, avreste vi till
vårt hemland med känslor av tacksamhet och lovprisande till vår
uppståndne Herre. Han som bevärdigat oss att smaka på ”början av
det eviga livet” tillsammans med våra bröder och systrar i Kristus i
detta vackra land i norr.
Ännu en gång bidrog den pastorala pilgrimsresan, med Guds nåd,
till en förnyelse av visionen av den kommande tidsålderns Eviga
Vår, där allting blir nytt och kommer att lovprisa den överallt upphöjda Heliga Treenigheten. Ära och tacksägelse till vår Gud!

En liten pilgrimsfärd
i sökandet efter synliga spår av tidig kristendom i Sverige

M

ed välsignelse av vår Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili,
efter den Gudomliga liturgin i Heliga Philothei Ortodoxa kloster, Villberga, Grillby, till Kristi förklarings dag, 6 augusti (kyrklig
kalender), 2016, var vi en liten grupp bestående av klostrets präst
Fader Anders Åkerström, klostrets två nunnor och två lekmän, som
trotsade alla negativa väderleksprognoser och gav oss iväg på pilgrimsfärd till Strängnäs och Eskilstuna för att leta synliga spår av
den tidiga kristendomen och dess helgon här i vår svenska omnejd.
Som Ortodoxt kristen, glömmer man ofta att kristen tro kom till
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Norden före den stora schismen mellan väst- och östkyrklig kristenhet. Detta innebär att helgon som verkade i Norden före 1054 betraktas som heliga personer även i den Ortodoxa kyrkan. Man kan
dock inte betrakta schismen 1054 som något ”magiskt årtal” då nåden upphör i den västliga kyrkan. Medvetenheten var nog inte alltid
så stor om vad som hade hänt mellan öst och väst i Norden. Kanske
kan man dock använda år 1080 som en möjlig gräns där Rom gör ett
försök att informera den svenska kyrkoprovinsen om vad som gäller
när man lyder under deras jurisdiktion.
Vår färd gick i den Helige Eskils fotspår. Detta helgon hade i sällskap med den Helige Sigfrid (15 februari) lämnat England i början
av 1000-talet för att missionera i Sverige, där den kristne kung Inge
den äldre regerade. Med kungens och andras samtycke valdes han till
”biskop över den delen, som kallades Nordanskog, och han invigdes
högtidligen av den Helige Sigfrid”. Hans kristna förkunnelse uppväckte folket som byggde nya, kristna helgedomar medan de gamla
avgudatemplen revs och de barbariska offerlundarna höggs bort.
Efter en tid fördrevs dock kung Inge av Blot-Sven, som återinförde
de hedniska traditionerna.
En stor blotfest anordnades i Strängnäs och dit begav sig Eskil för
att hålla en straffpredikan. Orädd stod han mitt bland folket tills de
började smäda hans ord. Han bad då Gud om ett himmelskt under och
med ett dån utbröt en väldig snö, regn- och hagelstorm som förstörde
deras offeraltare, allt medan Eskil själv inte ens blev träffad av en enda
droppe. Hedningarna blev då mycket vredgade och en spåman slog en
sten i hans huvud och en annan drämde till med en yxa. Svårt sårad
släpades Eskil till Blot-Sven som dömde honom
till döden och han stenades i en backe som än idag
kallas Munkbacken och där Strängnäs domkyrka
nu står. Då fanns den hedniska offeritplatsen där.
Hans döda, sargade kropp bars därefter hemåt för
att jordas i hans egen kyrka. ”Då de kom till den
plats, som nu kallas Eskilstuna, förmörkades luften
av en tjock dimma, att de ej kunde gå längre och
så tung blev kroppen, att de ej alls kunde rubba
den. Samma natt blev det uppenbarat för den, som
kastat första stenen på honom, att på samma ställe
skulle byggas en kyrka till martyrens ära, vilket
Helige Eskil
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också skedde”. (Biskop Brynolfs officium)
I andra berättelser står att Sankt Eskils källa utmed vägen från
Strängnäs, skulle ha sprungit fram ur berget i samma ögonblick som
hans kropp bars förbi. Johanniterna lät bygga ett kloster vid hans hem
i Tuna varmed orten började kallas Eskils-Tuna. Johannitermunkarna
som kom till Tuna omkring 1170, lät även bygga en kyrka över hans
grav där hans välgörande reliker bidrog till många underverk. Dessa
reliker spreds efter att kyrkan brunnit 1535 och deras sista spår ingår
i fogdarnas räkenskaper till Gustav Vasa. Helige Eskils minne firas
den 12 juni.
Målet för vår lilla pilgrimsfärd var Helige Eskils
källa, men först begav vi
oss till Eskilstuna där den
Serbisk-ortodoxa kyrkan har
ett kapell tillägnat ett annat
svenskt helgon, nämligen
Heliga Anna av Novgorod.
Innan hon blev nunna var
hennes namn Ingegerd. Hon
föddes omkring år 1000 och var dotter till den svenske kungen Olof
Skötkonung i Sigtuna. Ingegerd gifte sig med fursten Jaroslav av
Novgorod (son till Helige Vladimir, ”upplysaren av Rus”), efter att
Kung Olav Haraldssons frieri till henne och därmed fredsinitiativ
blivit nekat av hennes far. Hon hade ännu inte fyllt 20 år när hon
blev rysk furstinna.
Men med sin viljestyrka och goda intuition för maktspel framstår
hon i källorna som en viktig rådgivare till sin 25 år äldre man, på flera
ställen rentav som den dominerande av de två. Hon lyckades till exempel en gång att stifta fred mellan Jaroslav och en av hans bröder, just
när deras arméer skulle gå lös på varandra. Deras äktenskap varade
i 30 år. Ingegerd (hennes ryska namn var Irina) ägnade sig intensivt
åt kyrkan och det religiösa livet. Hon instiftade ett nunnekloster och
lät, mot slutet av sitt liv, själv viga sig till nunna och fick då namnet
Anna. ”Hon visade därmed sin djupa fromhet och sin sant kristna
ödmjukhet”. Hon insomnade den 10 februari 1050.
Några hävdar att hennes kvarlevor finns i hennes mans sarkofag
i Sofiakatedralen i Kiev. Andra hävdar att hennes reliker nu finns i
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Aposteln Filippus kyrka i Novgorod, dit reliker gavs åter från ett
museum 1991. En liten relik finns i Heliga Anna Ortodoxa kyrka i
Eskilstuna som vi fick möjlighet att venerera med deras vänliga kyrkoherde Fader Misha Jaksics välsignelse, samt flera vackra ikoner
med Heliga Anna i deras enkla och stämningsfulla kyrka belägen på
Eskilstunas kyrkogård.
Nästa etapp på vår färd var Fors kyrka i centrala Eskilstuna där
Helige Eskil bott. Där fanns först en träkyrka och sedan initierade
Helige Eskil byggandet av en stenkyrka på samma plats av vilken den
norra och den västra väggen fortfarande finns kvar. I kyrkan finns
bevarat skulpturer från ett altarskåp i trä från omkring år 1475, varav
en föreställer den Helige Eskil med hans attribut tre stenar, eftersom
han stenades till döds.
På vägen från Eskilstuna mot Strängnäs stannade vi vid Vårfruberga (namnet syftar på Guds Moder) klosterruin på Fogdö. Där
mötte oss kyrkoherde Lars Adolfsson som också är vice ordförande
i Vårfruberga klosterförening och han berättade för oss med expertis
och entusiasm om nunneklostret som legat där.
Någon gång under 1000-talets sista årtionden fick Fogdö sin första
kyrka. Senare uppfördes en ny kyrka på den plats där den nuvarande
kyrkan ligger och i samband med församlingens flyttning dit hade
det då nybildade nunnekonventet övertagit den första kyrkan. Man
vet inte var den kyrkan med tillhörande klosterbyggnader låg, men
kanske kan kommande arkeologiska utgrävningar svara på det. Senare flyttade klostret till Fogdö kyrka, tillägnad Storbritanniens första
martyr, den Helige Alban (22 juni, död någon gång mellan 209 – 305),
där man kan se att nunnorna använt den som gudstjänstlokal eftersom
kyrkan har en särskild nunneport på sydsidan och att kyrkan senare
kallades Gamla kloster.
Under 1270-talet planerades nya byggnader
vid Mälarens strand
där ruinerna ligger
idag. Kanske berodde
det främst på att klostret vunnit inträde i
cisterciensorden, som
krävde att dess nunnor
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skulle leva i sträng
avskildhet från yttervärlden, vilket
var svårt att hålla
i anläggningen vid
sockenkyrkan. Cisterciensorden är en
katolsk klosterorden som grundades 1098 av benediktinmunkar som vände sig mot vällevnaden i
dåtidens kloster och ville återgå till den stränga åtlydnaden av Helige Benedikts regel. Helgonet åminnes av den Ortodoxa kyrkan 14
mars, vilket förklarar flera likheter mellan Vårfruberga klosters liv
och Ortodoxt klosterliv.
Vårfruberga kloster var självstyrande med en abbedissa som
överhuvud, biskopen i Strängnäs hade inte mycket att säga till om i
klostret. Abbedissan var i de flesta fall av hög börd, hon kunde avtala
köp och byten och hade under den äldre medeltiden befogenhet att
sluta giltiga avtal gällande fast egendom trots att hon var kvinna.
Folk kunde överlämna gåvobrev till klostret via abbedissan, ofta i
utbyte mot att de fick sin begravningsplats på klosterområdet och
att nunnorna höll förböner eller själamässor för givarens eller någon
närståendes själ.
Som mest kan det ha levt upp till 40 nunnor samtidigt där, men
troligen något färre. Det man antar har varit klostrets matsal är inte
särskilt stor, vilket tyder på att det kanske inte var fler nunnor än minimiantalet 12 och abbedissan. Systrarna delades upp i s.k. korsystrar
och lekssystrar, där de förra mycket sällan lämnade klostret och var
mest sysselsatta med de dagliga bönerna, medan de senare hade mer
praktiska uppgifter och var ute och arbetade på klostrets ägor, t.e.x. i
dess stora äppelträdgårdar. De hade dock rätt att göra uppehåll i sitt
arbete för att förrätta sina bönestunder under dagen.
Varje dag förrättade nunnorna tidegärden med sina sju olika bönestunder, den första vid tvåtiden på natten, mautinen vid hanegället
till vesper och completorium på kvällen. Dagligen firades dessutom
två mässor i kyrkan. Förutom detta firade man även helgons högtidsdagar, själamässor, höll förböner, vakor och begravningar. Klostret
betjänades av munkpräster från det närbelägna munkklostret Julita.
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Enligt ordensregeln som nunnorna levde efter skulle tungan och
rösten användas till Guds lov, men inte till överflödigt prat, därför
var samtal mellan dem endast tillåtet i ett särskilt rum mellan två
personer och då endast om angelägna ting. Under de gemensamma
måltiderna i klostrets matsal, som de vanligtvis hade två gånger
om dagen, men under fastetiden endast en, lästes högt ur andligt
uppbyggliga skrifter. Huvudingredienserna i måltiderna var bröd,
grönsaker och fisk, som de själva fiskade i den närbelägna Mälaren.
Vid särskilda tillfällen förekom mejeriprodukter och ägg, men kött
var ursprungligen inte tillåtet. Det ansågs hedersamt att lägga undan
en så stor del som möjligt av sin portion åt de fattiga som väntade
utanför klosterporten.
Man känner till att det fanns en klosterträdgård med äppelträd,
blommor och olika läkedomsörter. Vintertid var nunnorna sysselsatta
med att undervisa barn och noviser, renskrivning och textilslöjd för
att tillgodose kyrkans behov av vackra textilier. En 8,5 x 0,9 meter stor
bonad med motiv från passions- och helgonhistorien som tillverkats
i klostret finns bevarad på historiska museet i Stockholm.
Vårfruberga kloster kom att bestå i mer än två och ett halvt sekel.
Under reformationen fick klosterlivet där dock sitt sorgliga slut då
kung Gustav Vasa lät upplösa klostret och tvingade nunnorna att
lämna det. Klostret upphörde 1527 för att 1529 gå över i kronans ägo.
Murarna började rivas 1537. Teglet användes för att bygga Gripsholms
slott.
Med kyrkoherden i spetsen körde vår lilla pilgrimsgrupp tillbaka
på den smala, slingriga grusvägen som leder till ruinerna vid Mälarens
strand, upp till Fogdö kyrka, vilken för tillfället är stängd för renovering, men vår guide
öppnade den särskilt för
oss och visade en modell
där som gjorts av hur
Vårfruberga kloster kan
ha sett ut.
Sedan fortsatte vi till
Vansö kyrka inte långt
därifrån, vars äldsta delar härstammar med
största sannolikhet från
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1100-talet. Numera har kyrkorna i Sverige oftast namn efter sin ort,
men när de byggdes och invigdes hade de tillägnats något särskilt
helgon. Vår guide menade att har kyrkan en gång tillägnats ett helgon så fortsätter den att vara det, oavsett om de byter namn på den.
Vansö kyrka var förmodligen tillägnad de heliga Apostlarna Petrus
och Paulus som man kan se på de framträdande medeltida kalkmålningarna på väggarna gjorda av den kända kyrkomålaren Albertus
Pictor (Albert Målare), troligen på 1460-talet. De kalkades över under
reformationen, som i så många andra kyrkor på den tiden, och togs
fram igen i början av 1900-talet och en grov i- och ommålning gjordes,
vilket gör det svårt att definitivt fastställa målarens identitet.
I denna kyrka har de fyra jungfrumartyrerna de Heliga Katarina
(25 nov), Margareta (17 juli), Dorotea (6 feb) och Barbara (4 dec) en
framträdande ställning, både genom deras centralt placerade väggmålningar och deras representation som skulpturer i altarskåpet från
1480-talet. De kallas de fyra krönta huvudjungfrurna och åtnjöt under
senmedeltiden stor popularitet, bl.a. som nödhjälpare.
I altarskåpets mitt finns Kristi korsfästelse och på sidorna syns
skulpturer av Heliga Anna med Jungfru Maria och Kristusbarnet,
Aposteln Andreas, Helige Johannes Döparen, Helige ärkediakonen
Laurentius (Lars, 10 aug) samt de svenska helgonen Heliga Eskil och
Botvid (28 juli).
I Vansö kyrka finns även ett svenskttillverkat helgonskåp med
den Helige Olaf av Norge (29 juli). Skulpturen är från 1300-talet och
dörrarna från mitten av 1400-talet. Ett
särskilt skåp med en skulptur med
Guds Moder Maria från senare delen
av 1400-talet kan också beskådas, med
målade bilder på dörrarna av Bebådelsen, Jungfru Marias möte med Heliga
Elisabet, Kristi födelse och stjärntydarnas tillbedjan.
Endast några kilometer från denna
kyrka ligger ännu en kyrka som idag
kallas Härads kyrka, men som när
den byggdes helgats till Heliga Maria
Magdalena (22 juli). De äldsta delarna
är från 1100-talet. Ett unikt altarskåp
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med en skulptur i trä av henne finns här med bilder från hennes liv
på sidodörrarna. Ett svenskttillverkat altarskåp med skulpturer i trä
föreställande Kristi korsfästelse finns på kyrkans östra vägg och ännu
ett skåp föreställande Guds Moder till vänster om det. En stor relikkista i gotlänsk sandsten fick vi se med ingraverade bilder av helgon,
troligen apostlar. När dessa kyrkor byggdes fanns det naturligtvis inga
bänkar att sitta på inuti, utan folket stod upp i gudstjänsten. Bänkarna
insattes långt senare liksom orgeln.
Vi tackade vår kunnig och
vänliga guide och kyrkoherde Lars Adolfsson, som
lagt ner så mycket tid på att
visa och berätta så mycket för
oss hela denna eftermiddag.
Han betonade med kärlek
till klosterlivet sin tro på att
världen upprätthålls genom
munkars och nunnors böner.
Vår lilla pilgrimsgrupp
avslutade denna långa, innehållsrika och intressanta dag med att besöka det som från början varit
vårt mål med pilgrimsfärden, nämligen Helige Eskils källa utanför
Strängnäs, källan som sprungit upp när hans reliker burits förbi där
efter att han lidit martyrdöden i Strängnäs för 1000 år sedan.
Även om Sverige idag är ett av de mest sekulariserade länderna i
världen där mycket få bekänner sig vara kristna, och där ännu färre
vördar Guds Moder och helgonen, så fick vi uppleva och se denna dag
att vi ändå fortfarande kan hitta spår av att det fanns en tid när det såg
väldigt annorlunda ut i detta land; då den kristna tron antogs av det
svenska folket och många döptes, då Guds Moder och helgonen och
deras reliker vördades, älskades och till vilka varma böner framfördes
och kyrkan hade en central plats i människors liv.
Må Herrens Moder och alla helgon som vi sett framsställningar
av denna dag, särskilt de som verkat på och helgat svensk mark,
vara våra förebedjare inför vår Herre för det svenska folket och hela
världen, att alla människor genom omvändelsen må hitta tillbaka till
ett liv med Kristus och Hans Kyrka som centrum.
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Metropolit Kyprianos egen rapport från
sitt sjätte besök i Stockholms Ortodoxa stift
16-21 september 2016 (kyrklig kalender )

Ä

ra åt vår allom barmhärtige Gud för allting! Ära åt Dig, allra heligaste Treenighet!
Tankar, känslor och ord av lov och tacksägelse till vår Herre och
Gud väller upp inom oss och fortsätter att överväldiga oss för att vi
genom Guds nåd återigen blivit bevärdigade att ge vår ringa pastorala tjänst till vår Kyrkas lilla flock i Sverige för tredje gången 2016.
Vi (jag själv som ställföreträdande biskop, Fader Jiří Ján och subdiakon Antonios Hagiokyprianites) gästade återigen detta vackra
land i norr, vilket mottog oss i sin vårlika höstfamn under fem dagar.
Den klarblå himlen, den oändliga grönskan, stilla sjöar, den rena
luften, mycket behagliga temperaturer för de nordliga förhållandena och det svenska folkets ljusa leenden och enkla vänlighet hade,
som alltid, en upplyftande effekt på oss och hjälpte oss att bemöta
ett ganska intensivt pastoralt program, vilket hade sitt centrum i biskopsresidenset där de Heliga Gudakrönta, apostlalika Konstantin
och Helenas kyrka befinner sig.
Med välsignelse av den svårt sjuke och sängliggande Biskop Johannes av Makarioupolis, grundaren och ”pelaren” till vår mission i
Skandinavien (från 1985), ● firade vi liturgi i Heliga Philotheis kloster (17 september [kyrklig kalender]), och i biskopsresidenset med
hela vårt prästerskap och Hans Nåd Biskop Johannes närvarande i
sin rullstol (söndag 19 september); ● besökte vi den väldiga Skogskyrkogården i Stockholm, där vi firade minnesgudstjänster vid flera
av våra avsomnade
bröders och systrars
gravar (20 september); ● hölls en mycket
uppbyggande församlingssynaxis i form av
dialog med närvaro av
även flera heterodoxa
vänner (19 september); ● diskuterade
vi länge med vår bi21

skopsrepresentant Fader Anders Åkerström, sätt att stödja och bättre organisera vår mission i Sverige (med bl.a. förbättring av och utökning av gudstjänster, program för fler kateketiska aktiviteter och
grundandet av ett manskloster tillägnat alla skandinaviska helgon;
mycket uppmuntrande steg har redan tagits i denna riktning och
under 2017 förväntar vi en betydelsefull utveckling); och slutligen ●
mötte vi våra troende och andra som genomgår allvarliga personliga
och familjeproblem för bikt och vägledning (18 och 20 september).
Gästfriheten var grekisk med en påtaglig österländsk nyans,
våra personliga relationer mycket hjärtliga, törsten för kärlek och
förståelse stor, andan av självuppoffring spontan, vårt prästerskap
(Fader Anders, Fader Stefanos och diakon Fader Theocharis) tjänstvilligt och bedjande, vår munk Kyprianos och våra nunnor Moder
Magdaleni och Syster Lydia med en ljus uppsyn. Närvaron av en
mångfärgad församling (dominerad av ljusbrunt denna gång) gjorde ett starkt intryck, det melodiska ljudet av olika språk (svenska,
grekiska, ryska, arabiska, rumänska, serbiska och engelska) positivt
överraskande och etablerandet och odlandet
av ett djupare genuint Ortodoxt medvetande tydligt, påtagligt, tillfredsställande och
hoppfullt.
Med blicken och hjärtat vända mot januari 2017, när vi återigen kommer att besöka
det vackra Sverige, om Gud vill, vördar vi
vår Herres allheliga Kors, genom vars kraft
vi lovprisar Theotokos, under vars lysande
beskydd, vi åter bevärdigats att utöva vår
pastorala tjänst i Sverige med vår synods välsignelse efter upphöjelsen av Korsets högtid.
Ära åt Gud! Heliga Treenighet, ära åt Dig!
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Premiär för Synaxis i Stockholm

T

orsdagen den 11/24 november höll Fader Anders Åkerström för
första gången en s.k. Synaxis, ett samtal om Ortodox tro, i församlingssalen till Heliga Konstantin och Helena Ortodoxa kyrka i
Vårberg. Vår Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili har velat att
vi kommer igång med samtal om teologiska ämnen i församlingen.
Denna samling, som ursprungligen skulle hållits två veckor tidigare men som då inte kunde genomföras pga. snöstormen i Stockholm, hade som tema ”Hur man besvarar svåra frågor om Ortodox
tro”. Bakgrunden till temat vid denna samling är ett besök av en gymnasieklass som kommer att äga rum i december. Före besöket så hade
eleverna skickat in en A-4-sida med frågor som de vill ha svar på.
Fader Anders visade först ett bildspel och gick där igenom vad vi
menar med teologi och teologins källor i den Ortodoxa kyrkan. Han
utgick ifrån två citat från Metropolit Kallistos Ware där han säger
att ”Kristendomens främsta uppgift inte är att svara på svåra frågor
utan uppenbara ett mysterium” samt ”Att vara ortodoxt kristen inte
i första hand är att hålla ett antal dogmer för sanna, utan att leva
dessa dogmer.”
Sedan utgick Fader Anders från två andra citat om vilka kriterierna är för genuin kristen tro: Från Västerlandet lyftes Helige Vincentius av Lérins fram som sa ”vi bekänner oss till det som trotts överallt,
alltid och av alla” och från Österland Helige Athanasios som sa: ”I
Kyrkan finns lärandet och tron som Herren gav, apostlarna predikade och fäderna bevarade”. Sedan gick Fader Anders igenom källor
till kunskap inom filosofins värld för att sedan landa i den Ortodoxa
teologins användande av apofatisk teologi, som är en uppfattning
enligt vilken en fullständig
kunskap om Gud är ouppnåelig. Gud kan inte beskrivas i
positiva termer; varje utsaga
om hurudan Gud är förfelar
alltid målet. Det enda möjliga
sättet att beskriva Gud är med
negationer: Gud är inte detta
eller detta.
Fader Anders ställde frå23

gan ”Hur vi då kan veta vad vi kan veta om Gud?” och fortsatte att
berätta om den lexikala betydelsen av det latinska ordet ”revelatio”,
som betyder ”ta bort ridån” (som på en teater) och att den tydligaste
”revelatio” av Gud är hans människoblivande som är utgångspunkten för all teologi. Sedan gick i igenom teologins två källor, Bibel och
Tradition, för att sedan avsluta med ett förslag på metod om hur vi
kan veta om en tro är allmännelig och autentiskt kristen. Efter den
utförliga introduktionen gick vi igenom de frågor som eleverna sänt
in och resonerade hur man besvarar svåra frågor samtidigt som man
pekar på ett mysterium.
Vi avslutade Synaxis med att bestämma att nästa ämne för samtalskväll blir Treenigheten.

Stormartyren Eufemia

som åminnes i den Ortodoxa kyrkan den 11 juli

S

tormartyren Eufemia led
martyrdöden år 304 i staden
Kalcedon, under kejsar Diocletianus (284-305) förföljelse av
de kristna. Ett och ett halvt sekel senare önskade Gud att hon
åter skulle vittna och bekänna
den Ortodoxa lärans renhet.
År 451 hölls det fjärde Ekumeniska Konciliet i staden Kalcedon i den kyrka som helgats
till den heliga Eufemia, och
som huserade hennes reliker.
Konciliet var sammankallat för
tydliggöra Kyrkans lära om
Gudamänniskan Jesus Kristus
natur. Vid denna tid fanns en
utbredd villolära som hävdade
att Kristus bara hade en natur
(grek: mono-fysis), den gudom24

liga naturen (vilket innebar att Jesus inte var människa till naturen).
Denna lära hotade den Ortodoxa läran om att Kristus hade två naturer (Gudomlig och mänsklig) i en Gudomlig person, och på detta vis
skapades oreda i Kyrkan. 630 representanter från hela Kyrkan var
församlade vid konciliet. De Ortodoxa företräddes av bl.a. patriarken av Konstantinopel, Anatolios; patriarken av Jerusalem, Juvenalios; samt de påvliga legaterna sända från påve Leo. Monofysiterna
företräddes av bl.a. patriarken av Alexandria, Dioskoros, samt Eutychios, en Ärkemandrit från Konstantinopel.
De båda parterna kunde inte enas, trots långa samtal och diskussioner. Då föreslog patriark Anatolios att den Helige Ande skulle få
avgöra saken genom den heliga Eufemias reliker. De Ortodoxa representanterna skrev ned sin trosbekännelse, och de monofysitiska
gjorde likadant med sin. Rullarna förseglades och lades i den heliga Stormartyrens grav, på helgonets bröstkorg. Därefter förseglade
man graven och satte vakter vid den under tre dagar. Under dessa
dagar fastade de båda parterna, och bad.
Efter att de tre dagarna gått öppnade man graven och fann att de
Ortodoxas bekännelse var i den heliga Eufemias högra hand, medan
den monofysitiska låg under hennes fötter. Många lät sig övertygas
av detta, men somliga höll fast vid sin vidskepelse. Så segrade Ortodoxin vid det konciliet.

* * *

Det berättas också om ett modernt mirakel av Stormartyren Eufemia. En munk från det Heliga Berget Athos genomgick en svår tid.
Ett problem hade uppstått i Kyrkan vid den tiden, och många biskopar kom till honom för att be om råd. Problemet var dock av så
komplicerad natur att hur mycket han än ville hjälpa till så kunde
han inte det. Han sa själv att oavsett från vilket håll man tar sig an
problemet hamnar man i ett andligt dödläge.
Följaktligen beslöt han sig för att lägga sin kraft på att försöka
lösa problemet genom bön. Under en tid bad munken ständigt till
Gud, att han skulle förlänas en lösning på Kyrkans problem. Han
bad speciellt till den heliga Eufemia: ”Heliga Eufemia, du löste ju
ett allvarligt problem på ett mirakulöst sätt för länge sedan: tag nu
Kyrkan ur detta dödläge!”
En morgon kl. nio, när munken läste tredje timbönen hörde han
plötsligt hur någon knackade diskret på hans dörr. Han frågade:
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- Vem är det?
En kvinnoröst svarade:
- Det är jag, Eufemia, Fader.
- Vilken Eufemia?
Han fick inget svar, men ännu en knackning. Han frågade igen:
- Vem är det?
Samma röst svarade:
- Det är Eufemia, Fader.
En tredje knackning följde och fadern
upplevde hur någon kom in i hans cell.
Han gick fram till dörren och såg då den
heliga Eufemia som på ett mirakulöst sätt
tagit sig in i hans cell genom den låsta dörren, och nu stod och vördade en ikon av den Heliga Treenigheten
som hängde på väggen bredvid dörren. Då sade munken till helgonet:
- Säg: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Anden. [Detta
sade han för att testa om hon var en demonisk illusion eller verkligen från Gud.]
Den heliga Eufemia upprepade tydligt dessa ord, varpå
munken omedelbart föll på sina knän och vördade helgonet.
Efteråt satt de och samtalade ett bra tag, hur långt kunde han inte
minnas, då han tappat tidsuppfattningen helt då han var med den
heliga Eufemia. Hon gav honom lösningen till alla tre problem han
bett om. Slutligen sade han till henne:
- Jag skulle vilja veta hur du genomled ditt martyrium?
Helgonet svarade:
- Fader, om jag vetat om då hur det eviga livet skulle te sig, och
smakat den himmelska glädje själen upplever när den är nära Gud,
så skulle jag – helt ärligt – bett om martyriet i evighet, ty det var ingenting i jämförelse med Guds nåds stora gåva.
”Sorger är stora läromästare, vilka visar våra svagheter, lidelser och nödvändigheten av ånger. Sorgerna renar själen, som nyktrar till som efter en berusning,
de tillför själen nåd, de mjukar upp hjärtat, de ingjuter avsky inför synden och
befäster själen i tro, förtröstan och dygd.” (Hel. Johannes av Kronstadt)
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• Handmålade ikoner
• Tryckta ikoner på kanvas, monterade på målad träplatta
• Bokbordspaket med särskild rabatt
• Dubbla hälsningskort

www.klosterikoner.com

Ortodoxt kyrkoliv utgives av Stockholms Ortodoxa stift som tillhör den Sanna
(gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan. Vår kyrka har full kommunion med
den Sanna Rumänsk-ortodoxa kyrkan under Metropolit Vlasie och den Ryska utlandskyrkan under Metropolit Agathangel av New York och Östra Amerika.
Ansvarig utgivare: Fader Anders Åkerström
Redaktion: Fader Anders Åkerström, Moder Magdaleni och Syster Lydia
Redaktionens adress: Bävernsgränd 18A6tr, 753 19 Uppsala, tfn: 018-127726
E-post: info@ortodoxakyrkan.se
Hemsida: www.ortodoxakyrkan.se
Pris: Lösnummer 35:-. Medlemskap av församling inom stiftet innebär att man får
Ortodoxt kyrkoliv utan att prenumerera. Om man vill penumerera på tidningen utan
att vara medlem av församlingen insättes 50:- på Pg. 489 94 53-7.
Gåvor till Heliga Konstantin och Helenas kyrkofond för att bistå kyrkor inom
Stockholms Ortodoxa stift insättes på Pg 640 10 07-7
Gåvor och medlemskap av Heliga Konstantin och Helena ortodoxa församling
insättes på Pg.489 94 53-7.
Gåvor och medlemskap av Theotokos avsomnande - Uppsala grekisk-ortodoxa församling insättes på Pg. 23 06 13-2
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Fantastiska insatser för de fattiga i Grekland
Heliga Philaretos välgörenhetsförening
arbetar under ledning av vår Metropolit
Kyprianos. Föreningens arbete sker utan
statligt eller privat stöd och bygger helt
på frivilliga insatser från volontärer
som arbetar utan ersättning.
En god del över 90% av alla gåvor går
direkt till händerna på de behövande,
en nästan otänkbar siffra för moderna
välgörenhetsorganisationer.
•
•
•
•
•

Ca 450 familjer får varje månad mat och ekonomiska bidrag.
50-60 personer får dagliga matpaket.
Hjälp till hemlösa.
Besök till fängelser där paket utdelas med förnödenheter
som internerna saknar.
Stöd till områdets olika kulturella aktiviter för att ge människor en meningsfull sysselsättning, t.ex. gratis lektioner i
ikonmålning, forngrekiska språket, bysantinsk musik, m.m.

Läs mer om föreningens arbete på www.ortodoxakyrkan.se
och www.agiosfilaretos.org där information finns om hur man
kan ge ett bidrag.
Gåvor till föreningen mottas även via Stiftelsen Heliga Philothei Ortodoxa klosters bankgiro i Handelsbanken 677-0242
märkt ”Grekland”.

Tack för din
medverkan!
Den behövs!

