
Den glädjerika unionen av gammalkalendariker
I. Bildandet av en gemensam helig synod i Grekland

Efter den fjorton månader långa officiella dialogen mellan den Heliga Mot-
ståndssynoden och den Sanna Grekisk-Ortodoxa kyrkan under Ärkebiskop 

Kallinikos har de två synoderna kunnat enats om en gemensam kyrklig ståndpunkt 
och har förenats till en synod. Den Heliga Motståndssynoden existerar inte längre 
som en egen synod, utan har nu blivit en del av den Sanna Grekisk-Ortodoxa Kyr-
kan under Ärkebiskop Kallinikos, den synod som vår äldre Metropolit Kyprianos 
(†2013) vigdes till biskop i 1979. De skäl som gjorde att vår Metropolit lämnade 
den synoden 1984 existerar inte längre och därför är det nu ett naturligt steg att 
de två synoderna kunde förenas. Den Heliga Motståndssynoden har inte förändrat 
sina tidigare kyrkliga ståndpunkter. Våra församlingar och klostret i Sverige kom-
mer att fortsätta vara direkt underställda Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili.

I den officiella dialogen med de två synoderna har ett gemensamt kyrkligt doku-
ment arbetats fram med titeln: «Den sanna Ortodoxa kyrkan som motsätter sig 
ekumenikens heresi: Dogmatiska och kanoniska frågor» och även en text om hur 
sammangåendet administrativt skulle se ut. 

Dokumenten framlades vid ett synodmöte den 5/18 mars 2014 i kyrkan tillägnad 
”Gudaföderskan, den aldrig vissnande rosen” i Pireus inför synodmedlemmarna 
i Sanna Grekisk-ortodoxa kyrkan. Den heliga synoden accepterade dokumenten 
och hävde de sanktioner som de pålagt den Heliga Motståndssynoden och erkände 
därmed alla vigningar och kyrkliga handlingar som den Heliga Motståndssynoden 
utfört.
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Därefter följde ett gemensamt synod-
möte där alla biskoparna deltog från de 
båda tidigare synoderna. Vid detta möte 
framförde vår Metropolit Kyprianos av 
Oropos och Fili tacksamhet till vår Gud 
för det mirakel som nu skett att den gam-
malkalendariska rörelsen blivit förenad 
och till Guds Moder för hennes välsig-
nelse. Han uttryckte även sitt hopp för 
unionens befästande och framgång. Där-
efter godkändes de administrativa förslag som fanns i dokumentet om samgåendet.

II. Trisagion vid vår Metropolit Kyprianos´ grav i klostret Heliga Kyprianos 
och Justina, Fili

På torsdagen den 7/20 mars 2014  kom Hans Salighet, Ärkebiskop Kallinikos, 
tillsammans med Metropoliterna Gerontios av Pireus och Salamis och Chry-

sostomos av Attika och Boiotia och Bi-
skoparna Gregorios av Christianoupolis, 
Photios av Marathon  och Ambrosios av 
Filippi till klostret Heliga Kyprianos och 
Justina, Fili (Athen) där de hjärtligt togs 
emot av Metropolit Kyprianos av Oro-
pos och Fili tillsammans med Biskoparna 
Ambrosios av Methone och Klemes av 
Gardikion samt klostrets abbot Theodo-
sios och klostret brödraskap. Ärkebiskop 

Kallininkos förrättade så en Trishagion vid vår älskade Metropolits grav i  kapel-
let i anslutning till klostrets huvudkyrka. Efter gudstjänsten följde förfriskningar i 
klostrets mottagningsrum.

III. Inter-ortodox överläggning

På fredagen den   8/21 mars samlades 
den förenade Heliga Synoden i det 

heliga klostret ”Den allrarenaste Jung-
frun” i Megara, Attika (Athen) för att där 
ha överläggning med våra systerkyrkor. 
Metropolit Vlasie hade skickat Biskopar-
na Antonie av Ploieşti, Dionisie av Galati 
och Evloghie av Sibiu. 



Efter sedvanligt mottagande i klostret 
sjöngs en Doxologi och en Trishagion fi-
rades sedan vid den avlidne Ärebiskopen 
Chrysostomos (Kiousis) grav. 

På förmiddagen följde så inter-ortodox 
överläggning om det gemensamma do-
kumentet ”Den sanna Ortodoxa kyrkan 
som motsätter sig ekumenikens heresi: 
Dogmatiska och kanoniska frågor”.

Efter en lång diskussion om dokumentet och vissa föreslagna förbättringar kom 
man överens om att detta dokument kan ligga till grund för en utvidgad uni-

on för ett gemensamt vittnesbörd om vår 
gemensamma tro. Den Sanna Grekisk-Orto-
doxa kyrkan under Ärkebiskop Kallinikos har 
ju inte tidigare varit i sakramental gemenskap 
med våra rumänska bröder, såsom den Heliga 
Motståndssynoden varit, så sakramental ge-
menskap måste konfirmeras.

Den Ryska utlandskyrkans förstehierark Met-
ropolitan Agafangel  anlände så till klostret 
tillsammans med  Ärkebiskop Georgij av Chi-
sinau och Moldavien och en diakon.

Efter en fastemåltid återupptogs diskussio-
nerna så att man säkrade att fullständig enhet 
uppnåddes mellan oss och våra rumänska och 
ryska bröder.

Det bör noteras att även om närvaron av Hans Eminens, Biskop Photii av Triadit-
za, från vår bulgariska systerkyrka, som 
var positivt inställd till det gemensamma 
uttalandet, var väntad, så uppstod i sista 
stund problem av praktisk och pasto-
ral natur som hindrade honom från att 
komma till denna överläggning. Vi vän-
tar istället på hans ankomst, vid ett senare 
tillfälle som  ytterligare kommer att för-
stärka den enighet som nu har uppnåtts.



IV. En synodal inter-ortodox koncelebration av enhet och bekännelse av tron

På Korsärandets söndag den 10/23 
mars 2014 hölls så en liturgisk kon-

celebration av unionen, som kulmen på 
avtalet och enigheten mellan den Sanna 
Grekisk-ortodoxa kyrkan och den Heliga 
Motståndssynoden, liksom deras gemen-
skap med systerkyrkorna i Rumänien och 
den Ryska utlandskyrkan.

Koncelebration ägde rum i klostret den 
Helige Nikolaos i Paiania, Attika (Athen), i dess fantastiska Katholikon (huvud-
kyrka), som är i stil med athonitiska kloster. Klostret byggdes av den första ärkebis-

kopen, efter Metropolitan Chrysostomos 
av Florina (†1955), Akakios (Pappas), 
biskop av Talantion (†1963 ), som var 
en athonitisk geron, Äldste. Både Aka-
kios och Chrysostomos heliga kvarlevor 
transporterades av nunnor till den glädje-
fyllda koncelebrationen, så att de kunde 
dela glädjen och bedja tillsammans med 
oss för Kristi heliga Ortodoxa Kyrka!

Vid detta kloster  förrättades 1962 de första 
vigningarna av biskopar i den nya synoden 
för den Sanna Grekisk-Ortodoxa kyrkan  
under Akakios av Talantion, nämligen Aux-
entios, Gerontios, Parthenios, Chrysosto-
mos ( Naslimes ) och Akakios den yngre, i 
samarbete med Ärkebiskop Leonty av Chile 
och Peru (†1971) från den Ryska utlands-
kyrkan.

Denna dag var också 90-årsdagen av den 
s.k. Nya kalenderns införande i den Gre-
kisk-Ortodoxa kyrkan, då den Ortodoxa 
kyrkan i Grekland tragiskt blev splittrad. 
Därför var det av stor betydelse att 90 år 
efter den 10/23 mars 1924 få proklamera 
enhet i kalender, tro och bekännelse, inte 

Ärkebiskop Leontij av Chile vid Auxentios 
biskopsvigning i Paiania



bara i Grekland utan för hela världen och skörda de första frukterna av en ny era av 
bekännelse mot heresier.

Hans Salighet, Ärkebiskop Kallinikos av Aten var huvudcelebrant vid den Gu-
domliga liturgin och följande medlemmar av den heliga Synoden deltog: Metro-
politerna Justinos av Euripos och Euboia, som, trots sin höga ålder (han är nu 97 
år gammal !), imponerade alla genom sin 
robusthet, Gerontios av Pireus och Sala-
mis, Chrysostomos av Attika och Boio-
tia, Demetrios av Amerika  och Kypria-
nos av Oropos och Fili, och Biskoparna 
Gregorios av Christianoupolis, Ambro-
sios av Filippi, Ambrosios av Methone, 
Silvanos av Luni , Klemes av Gardikion 
och Auxentios av Photike. Från vår sys-
terkyrka, den Ryska utlandskyrkan, kon-
celebrerade Hans Eminens Metropolit Agafangel, dess förstehierark, liksom Hans 
Eminens, Ärkebiskop Georgij av Chişinău och Moldavien. Från vår systerkyrka i 
Rumänien deltog Biskoparna Antonie av Ploieşti, Dionisie i Galati, och Evloghie 
i Sibiu. Många präster, däribland Fader Anders Åkerström från Sverige, fem dia-
koner, och många subdiakoner deltog också. Arkimandriten Gregorios (Tavlarios) 
tjänade som ecklesiark. Tillsammans med Hans Eminens Metropolit Gerontios av 

Ärkebiskop Kallinikos på biskopstronen under Orthros.
Fader Anders syns som andra präst till vänster.



Pireus, hade de arbetat hårt för denna strålande fest. Kören, under ledning av Mi-
kael Makres, sjöng med bysantinsk storslagenhet.

I slutet av Doxologin under Orthos, morgon-
gudstjänsten, bar Ärkebiskop Kallinikos fram en 
bricka med Korset, dekorerad med blommor, som 
sed är på denna söndag, som sedan fick stå kvar i 
kyrkan under den Gudomliga liturgin.

Vid slutet av Liturgin blev stor glädje i kyrkan då 
den sjuke Metropoliten Akakios av Attika och Di-
avleia anlände i rullstol. Hans Eminens är en av 
grundarna av klostret där festligheterna ägde rum 
och är nu 88 år gammal. Han var för övrigt en av 
de biskopar som vigdes 1962 i just detta kloster.

Hans Nåd, Biskop Photios av Maraton, sekrete-
rare i den Heliga Synoden läste under prästernas 
kommunion en encyklika från ambon och vår 
Metropolit Kyprianos höll en festpredikan, passande för tillfället (”En tacksägelse-
predikan till unionen och våren”).

Ärkebiskop Kallinikos under Trishagion



Ett stort myller av troende hade 
kommit till den Gudomliga litur-
gin och alla fick inte plats i den 
annars rymliga kyrkan, utan fyll-
de angränsande områden i glädje 
och jubel över unionen. Otaliga 
fromma ortodoxa troende fick ta 
del av de Heliga Mysterierna från 
två kalkar.

Efter det Stora avskedet höll Är-
kebiskop Kallinikos en kort predikan och tackade alla som som hade bidragit till 
firandet av denna högtid. Metropoliten Akakios och Metropoliten Agafangel höll 
även korta anföranden. Många präster, som hade firat den Gudomliga liturgin i 
sina församlingar, kom vid Avskedet, för att delta i unionens glädje och jubel, men 
framförallt för att be tillsammans för unionens framgång i kärlek och frid.

Efter en generös måltid serverades 
förfriskningar i klostrets mottag-
ningsrum, där de heliga hierarker-
na närvarande, 18 till antalet, och 
undertecknade den ursprungliga 
grekiska texten till det gemensam-
ma kyrkliga dokumentet.

Minnesfotografier togs vid klos-
trets entré, och alla, präster och 
lekmän, reste därifrån i lovsång 
och tacksägelse till den Heliga 

Treenigheten för denna oskattbara enhet för den Sanna Ortodoxa kyrkan, bedjande 
att vi inte bara ska bevara den, utan framförallt  utöka den. Må det bli så!

Ärkebiskop Kallinikos och Metropolit Agathangel framför Metropolit Chrysostomos (tidigare) 
av Florinas biskopsskrud (i montern bakom). 



Ärkebiskop Kallinikos skriver under det gemensamma dokumentet.

Alla biskopar framför ingånget till klostret Helige Nikolaos i Paiania.


