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Ortodoxt kyrkoliv utgives av det svenska exarkatet av den Sanna (gammalkalen-
dariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan. Vår kyrka har full kommunion med den Sanna 
Rumänsk-ortodoxa kyrkan under Metropolit Vlasie, den Sanna Bulgarisk-ortodoxa 
kyrkan under Biskop Photii av Triaditza och den Ryska utlandskyrkan under Biskop 
Agathangel av Odessa och Tauris.

E-post: ortodoxi@passagen.se
Hemsida: www.ortodoxakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Biskop Johannes av Makarioupolis
Redaktion: Fader Anders Åkerström
Redaktionens adress: Bävernsgränd 18B, 753 19 Uppsala, tfn: 018-127726
Pris: Lösnummer 35:-. Medlemskap av församling inom exarkatet 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 och medlemskap av Heliga Konstantin och Helena ortodoxa församling 
insättes på Pg.489 94 53-7.

Gåvor och medlemskap av Gudaföderskans avsomnande - Uppsala grekisk-orto-
doxa församling insättes på Pg. 230613-2

Ledare
Snart har året 2007 gått till ända och mycket har hänt inom vår 

kyrka i Sverige och Grekland samt med våra relationer till den 
Ryska utlandskyrkan som sedan Kristi himmelsfärd 2007 gett upp sin 
mer än 40 åriga kamp mot modernism och teologisk relativism inom 
den Ortodoxa kyrkan i och med den s.k. ekumeniska rörelsen när man 
förenade sig med Moskvapatriarkatet. Av de tre biskopar inom den 
Ryska utlandskyrkan som var tveksamma till en förening visade bara 
en biskop att han hade modet att motstå. Denne starke hierark, Biskop 
Agathangel av Odessa och Tauris, har vi nu hjälpt att få en synod av 
biskopar att administrera sin jurisdiktion. Vi önskar honom lycka till 
i kampen för ortodoxi! 

Vår egen kyrka i Sverige har under året förstärkts med en diakon, 
Fader Stefanos, som deltagit i alla våra gudstjänster samt speciellt har 
kunnat hjälpa till när Biskop Johannes och Fader Anders varit i Grek-
land. På 13 år har vi endast vid tre tillfällen inte firat den Gudomliga 
liturgin på en söndag i Stockholm och två av dessa tillfällen har varit 
i år. Vid dessa tillfällen har vi förstått vilken välsignelse det är när en 
församling också har en diakon!

Vid det första tillfället i år vi inte kunde fira Liturgi var Biskop 
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ORTODOXT KYRKOLIV 2007 och 2008
Som ni säkert har märkt har utgivningen av detta nummer dröjt 
ovanligt länge. Vi beklagar att så är fallet, men redaktören har haft 
allt för mycket annat att stå i, vilket även detta år har fördröjt ut-
givningen. Med tidningen bifogar vi en almanacka för 2008, även 
denna gång kraftigt expanderad enligt mångas önskemål. Nästa 
nummer av tidningen kommer till påsk 2008 och kommer att 
innehålla en översättning från Stora Synaxarion av heliga Maria 
av Egyptens liv. 

Glöm inte att förnya Ditt medlemskap av församling inom exarkatet 
(100:- per medlem eller familj) eller betala Din prenumerations-
avgift 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 2008-02-28. Om 
inte avgift är inkommen före detta datum kommer en påminnelse 
att skickas ut.

Johannes och Fader Anders i Grekland för vår Metropolits namnsdag 
och synodens viktiga beslut. Det kändes extra viktigt i år att åka till 
Heliga Kyprianos och Justinas dag i oktober på grund av vår Metro-
polits vacklande hälsa. Under synoden fattades många viktiga beslut 
för att stärka vår kyrka i Grekland och förbereda för en tid när vår 
älskade Metropolit inte finns bland oss synligt. Det viktigaste beslutet 
var att inrätta en permanent synod och en styrande biskop, som kan 
administrera vår kyrka under den rådande situationen.

Att besluten skulle vara viktiga och profetiska visade sig sedan i 
december då vår Metropolit hastigt blev sämre. Det märkliga är att 
han liksom förr samlar skaror av troende trots att han vid skrivande 
stund ligger i koma på sjukhuset. Det sjukhus där han vårdas har 
aldrig varit med om något liknande. Under hans hittills två veckor 
långa sjukhusvistelse har mer än 3000 besökt honom för att ta hans 
välsignelse och sjukvårdspersonal på sjukhuset som inte tidigare gått 
i kyrkan börjat fråga efter gudstjänster! Det är påtagligt att hjärtats 
böner från en helig man förändrar och påverkar omvärlden även när 
man saknar mänskligt medvetande!
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KYRKONYHETER
Diakonvigning i Vårberg

Söndagen den 1/14 januari 2007 vigde Biskop Johannes av Maka-
rioupolis, med Metropolit Kyprianos av Oropos och Filis välsig-

nelse, subdiakon Stefanos Jaerpen-
berg till diakon. Fader Stefanos är 
konvertit till den Ortodoxa kyrkan 
och mottogs genom dop i Heliga 
Konstantin och Helena ortodoxa 
församling, Rågsved (Stockholm) 
11/24 juni 1988. Han är född i 
Sollentuna 1964. Hans andliga 
Fader har från början varit Biskop 
Johannes. Fader Stefanos gifte sig med den ukrainska medborgaren 
Viktorya Shapoval i Finelnikovo (Ukraina) den 1/14 juni 2003. Fa-
der Stefanos kommer i första hand att betjäna Heliga Konstantin och 
Helena ortodoxa kyrka, Vårberg (Stockholm). Under de första 15 da-
garna efter vigningen (den tid då en diakon, enligt ortodox tradition, 
dagligen skall fira den Gudomliga liturgin) var Fader Stefanos tillsam-
mans med sin Diakonissa Viktorya i Heliga  Kyprianos och Justina 

kloster, Fili (Grekland) för att bl.a. 
delta i firandet av Theofania.

Efter diakonvigningsliturgin 
välsignades Vasilopitta i försam-
lingslokalen och under Agape-
måltiden hölls tal av Presbytera 
Britt Åkerström, som talade om 



�

diakonen och diakonissans funktion i den Ortodoxa kyrkan och an-
vände Matushka Monika (Moder 
Parthenia) som tjänandets förebild 
samt överräckte blommor till den 
nyblivne diakonissa Viktorya. Fa-
der Stefanos fick en nysydd Skou-
fos (”prästmössa”) och en nygjord 
liturgibok av prästfamiljen från 
Uppsala.

Präster och kloster i England lämnar den Ryska
utlandskyrkan och mottas i vår synod

Den 28 december 2006/10 januari 2007 mottogs, efter en skrift-
lig begäran till Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili, Arki-

mandrit Alexis (Popjoy) och brödraskapet vid Heliga konungamarty-
ren Edwards kloster, Brookwood, England, till vår synod.

Tillsammans med Fader Alexis mottog vår synod också dem under 
hans andliga vägledning, prästen Fader Stephen Fretwell, munkdiako-
nen Savvas, det ryska Theotokos bebådelses nunnekloster under Mo-
der Vikentia och missionen tillägnad Helige 
Bonifatius på Isle of Wight.

Arkimandrit Alexis reste till Heliga Kypria-
nos och Justina kloster i Fili, Athen veckan 
efter jul för att mottaga dokumenten om 
hans övergång till vår synod tillsammans med 
antiminsion och Helig Myrra.

Fader Alexis och de med honom kom från vår före detta syster-
kyrka, den Ryska utlandskyrkan, som nu tyvärr har övergivit sin i flera 
decennier långa kamp för ortodoxi och förenat sig med Moskvapatri-
arkatet på Kristi himmelsfärdsdag i år 2007.

Det faktum att Fader Alexis övergått till vår synod har orsakat en hel 
del skriverier framför allt på Internet. För att bemöta detta har Fader 
Alexis lämnat följande uttalande: ”Vårt samvete säger oss att vi inte 
kan acceptera … föreningen [mellan den Ryska utlandskyrkan och 

Klostret i Brookwood

Presbytera Britt, Fader Anders, Diakonissa 
Viktorya och Fader Stefanos
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Moskvapatriarkatet]. Frågeställningen om sergianism har inte utretts 
tillräckligt och Moskvapatriarkatets engagemang i den ekumeniska 
rörelsen verkar öka snarare än minska även om vissa medgivanden om 
dess problematiska natur funnits i skrift… Av denna anledning ställer 
vi oss under Metropolit Kyprianos omorforion…”. Att den Ryska ut-
landskyrkans biskop i norra Europa Ärkebiskop Mark inte varit glad 
är ganska uppenbart. Den Ryska utlandskyrkan har nu blivit av med 
tre av sina fyra kloster i Europa. Två har alltså lämnat dem och över-
gått till vår synod och det tredje i Frankrike (nunneklostret i Lesna) 
har övergått till Ärkebiskop Tikhon. Sedan tidigt 1990-tal har vår för-
samling i Stockholm haft vänskapliga band till klostret i Brookwood 
och det har varit med smärta som våra vägar temporärt skiljdes åt när 
den Ryska utlandskyrkan bröt kommunion med vår synod 2006, men 
nu är kommunionen alltså återställd igen.

Kort om de nya klostren i vår synod:

”Theotokos bebådelses nunnekloster” i London grundades med väl-
signelse från Helige Johannes av Shanghai och San Fransisco 1954. 
Klostret har sitt ursprung i det Heliga landet. Nunneklostrets abbe-
dissa fick tillsammans med en 
grupp nunnor fly från klostret 
under det arab-israeliska kriget 
1948. Nunnorna fick genomgå 
svåra lidanden i sin exil i sex år. 
Efter två år av gästfrihet i Lesna-
klostret i Frankrike kom de ge-
nom Guds försyn till England.

Munkklostret ”konungamartyren den Helige Edwards” (se artikel i 
denna tidning om detta helgon) grundades efter det att Arkimandrit 
Alexis fått välsignelse av Ryska utlandskyrkan att ta emot reliker av 
den Helige Edward och förse dem med ett tillbörligt ”hem”. Klostret 
har under åren speciellt gett andligt bistånd till nyligen konverterade 
och ger ut den populära tidskriften, The Shepherd.

Convent of the Annynciation of the 
Theotokos, London
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Den Ryska utlandskyrkan förenar sig med
Moskvapatriarkatet

Som alla förutsett undertecknades i Kristus Frälsare-katedralen i 
Moskva föreningsdokumentet mellan den Ryska utlandskyrkan 

och Moskvapatriarkatet på Kristi himmelsfärd 4/17 maj 2007. Bland 
den Ryska utlandskyrkans biskopar var det från början tre biskopar 
som inte ville underteckna, men det blev så småningom två. Den 
tredje biskopen intar en mellanposition och kommemorerar inte pa-
triarkens namn. En av de två biskoparna, Biskop Daniel av Erie, är 
gammal och sjuklig, och en utomstående betraktare får ett intryck 
att historien kring när den Ryska utlandskyrkans förre primas, Met-
ropolit Vitalij, begärde pension återupprepas (två grupper försöker 
utnyttja den ålderstigne biskopen som deras marionett). Den biskop 
som nu åtagit sig att leda dem som inte kan av teologiska skäl accep-
tera föreningen, då de anser att Moskvapatriarkatet inte tillräckligt 
gjort upp med sergianism (hur Kyrkan ska förhålla sig till en aggres-
siv ateistisk regim) och ecklesiologisk relativism, som återfinns hos 
de rysk-ortodoxa som deltar inom den s.k. ekumeniska rörelsen, är 
Biskop Agathangel i Ukraina. Det är intressant att notera hur vindar-
na inom den Ryska utlandskyrkan (som väl nu 
borde heta ”Moskvapatriarkatet i utlandet”) har 
vänt. De kyrkor som den Ryska utlandskyrkan 
fram till år 2000 kritiserat för okanoniska beslut 
och modernism och av detta skäl inte koncele-
brerat med firade de nu liturgi tillsammans med i 
Kristi Frälsare-katedralen på Kristi himmelsfärd. 
Från vår synpunkt hoppas vi dock att den Ryska 
utlandskyrkan ska behålla sin traditionella orto-
doxi och starka klosterliv, även om många kloster 
nu lämnat dem, och att de även i framtiden skall 
vara en stark röst för konservativ ortodox tro, 
men nu inom Moskvapatriarkatet. Metropolit Lavr och Pa-

triark Alexej av Moskva
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Biskop Agathangel och de
gammalkalendariska kyrkorna.

Den Biskop, som nu leder den grupp som inte undertecknade 
union med Moskvapatriarkatet samlande 

till möte i New York i mitten av juli 2007. Biskop 
Agathangel har nu mottagit mer än 100 präster 
under hans omorforion från hela världen som inte 
accepterat unionen med Moskva. Till detta möte 
hade vår Metropolit tillsammans med systerkyr-
korna i Rumänien och Bulgarien skrivit ett brev, 
där de tillsammans erbjöd Biskop Agathangel 
hjälp, men samtidigt uppmanade honom att söka 
enhet med Ärkebiskop Tikhons grupp (den sanna 
Rysk-ortodoxa kyrkan).

Fler församlingar och kloster övergår
till vår synod från den Ryska utlandskyrkan.

I USA har vår synod under åren lånat ut ett antal präster för tjänst-
göring i kyrkor under den Ryska utlandskyrkan. De flesta har nu 

med välsignelse från den Ryska utlandskyrkan återvänt till vår synod. 
Förutom detta har en församling i Kalifornien övergått till vår synod. 
Församlingen saknade präst och betjänas nu av präster från vårt ame-
rikanska exarkat. En präst i San Diego har lämnat sin tjänst i Ryska 
utlandskyrkan och kommer att leda en församling under vår synod i 
samma stad. En diakon från den livaktiga ryska församlingen i Ro-
chester har kommit till vår 
synod och prästvigdes kort 
därefter och kommer leda 
en församling där. Slutli-
gen har ett av Ryska ut-
landskyrkans nunnekloster 
i Bluffton, Canada, ”Guds-
moderns beskydd” ställt sig 
under vår synod. Holy Protection Convent i Canada

Biskop Agathangel av 
Odessa och Tauris
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Fader Anders i Norge

Helgen den 27-28 maj/9-10 juni 2007 var Fader Anders och 
Marjo Marthin på besök till en grupp ortodoxt troende i Oslo 

som vänligt lånade ut det ortodoxa kapellet ursprungligen tillägnat 
ärkeänglarna Mikael och Gabriel för aftongudstjänst och Gudomlig 
liturgi. Under besöket fick Fader Anders möjlighet att återknyta kon-
takten med en av de fem nunnor som lämnat Getsemaneklostret i 
Jerusalem efter den Ryska Utlandskyrkans förening med Moskvapa-
triarkatet. Nunnan fungerade tillsammans med Marjo Marthin som 
kör i gudstjänsterna. Vårt svenska exarkat står i stor tacksamhetsskuld 
till den fromma grupp ortodoxt kristna som visade djup och innerlig 
gästfrihet under besöket i Oslo. Speciellt tacksamma var de när de fick 
möjligheten att be inför och venerera de heliga relikerna av martyrko-
nungen Olav av Norge i den katolska domkyrkan. Den Helige Olavs 

Oxnard, Kalifornien Panoramabild från den ryska kyrkan i Oxnard

Systraskapet vid vid Holy 
Protection i Canada
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troparion sjöngs även under gudstjänsterna som firades då Fader An-
ders inte från början visste vilka heliga kapellet tillägnats.

Världens äldsta ortodoxa präst insomnar

Världens äldsta ortodoxa präst, protopresbyter Elias Wren, avled 
avled 110 år gammal i juni 2007. Han var präst under Helige 

Johannes av Shanghai och San Fransisco och blev kyrkoherde i kate-
dralen i Shanghai 1946, men tvingades fly till Hong Kong då kom-
munisterna tog makten 1949. Så småningom emigrerade han till San 
Fransisco där han åter tjänade under den Helige Johannes. Fader An-
ders hade glädjen att celebrera ihop med honom i mitten på 90-talet 
då han var 99 år gammal och kan berätta många charmiga historier. 
Fader Elias celebrerade liturgin söndagligen och deltog dagligen i kyr-
kans morgon- och kvällsgudtjänster i katedralen tills han fyllde 100 år 
då han av fysiska skäl inte orkade. Evig åminnelse!

Festdag i Grekland 

Den 2/15 oktober firades traditionsenligt Heliga Kyprianos och 
Justinas festdag med 11 biskopar koncelebrerande från 3 sys-

terkyrkor. Pga. vår Metropolits dåliga hälsa kunde han inte celebrera utan 

Fader Anders med norska ortodoxt kristna
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deltog från altaret. Biskop Johannes och Fader Anders representerade tillsam-
mans med 3 lekmän det svenska exarkatet. 

Den 34:e årliga synoden

Den 4/17 oktober samlades våra biskopar för den årliga syno-
den i klostret Heliga Kyprianos och Justina kloster, Fili, Athen. 

Många viktiga beslut togs som återges nedan. Deltog gjorde Chry-
sostomos, Ärkebiskop av Etna (USA), Auxentios, Biskop av Photiki 
(USA), Chrysostomos, Biskop av Sydney (Australien), Michael, Bi-
skop av Nora (Italien), Chrysostomos, Biskop av Christianoupolis 
(Grekland), Ambrosios, Biskop av Methonis (Grekland), Johannes, 
Biskop av Makarioupolis (Sverige), Silvanos, Biskop av Lounes (Ita-
lien), Georgij, Biskop av Alania (Sydossetien). P.g.a. vår Metropolits 
dåliga hälsa kunde han endast delta en kort stund och den i ämbetet 
äldste biskopen Ärkebiskop Chrysostomos av Etna fungerade som 
ordförande.

Synoden behandlade 13 punkter:
1. Pga vår Metropolits hälsa beslöt synoden att välja ny styrande 

ordförande för den Heliga Motståndssynoden. Biskopskollegiet ansåg 
Arkimandrit Kyprianos Agiokyprianites vara den mest lämplige då 
han varit synodens sekreterare sedan 1985.

2. För att stärka synoden pga Metropolit Kyprianos dåliga hälsa 

Alla biskopar samlade för liturgi
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beslöts att viga Arkimandrit Kyprianos Agiokyprianites till titulär-
biskop av Oreoi och tilldela denne uppgiften som styrande ordföran-
de samt att viga prästmunk Klemes Agiokyprianites till titulärbiskop 
av Gardikion.

Biskop Photios från vår bulgariska systerkyrka leder biskopskandidat 
Kyprianos runt det Heliga Bordet, altaret.

Biskop Kyprianos 
leder biskopskandidat 
Klemes runt det He-
liga Bordet, altaret.



��

3. Förslag från hans Eminens Silvanos, Biskop av Lounes, att 
inrätta nya stift i Grekland avslogs enhälligt eftersom det skulle strida 
mot synodens ecklesiologiska principer och blygsamma stiftsorgani-
sation samt att det inte finns tillräckliga pastorala förhållanden som 
skulle göra det nödvändigt. De flesta biskopar i vår synod är titulär-
biskopar av den anledningen att vi inte vill skapa mer okanoniskt kaos 
utöver vad som redan är. I Sverige finns t.ex. två biskopar (det ekume-
niska patriarkatet och den serbiska kyrkan) över samma geografiska 
område trots att det strider mot kanones.

4. Den Heliga synoden stadfäste en permanent synod som en 
administrativ enhet som skall verka tiden mellan de årliga synoderna. 
Den permanenta synoden skall bestå av Biskop Kyprianos av Oreoi, 
som styrande ordförande, Biskop Ambrosios av Methoni, Biskop 
Chrysostomos av Christianoupolis och Biskop Klemes av Gardikion.

5. Den Heliga Synoden utsåg enhälligt Biskop Klemes av Gar-
dikion som ny sekreterare både i den permanenta synoden och i den 
årliga.

6. Den Heliga synoden avslog enhälligt förslag från Prästmunk 
Elias (Palmos) i Sydafrika att upprätta en ”Afrikansk ortodox kyrka” 
av samma skäl som angavs i punkt 3.

7. Relationer med den Ryska utlandskyrkan diskuterades. Det 
beslöts enhälligt att synoden skall fortsätta att ha kommunion med 
den del av den Ryska utlandskyrkan som inte förenat sig med Mosk-
vapatriarkatet nämligen Biskop Agathangel av Odessa och Tauris. 
Det konstaterades att kommunion fortsätter eftersom vi aldrig brutit 
kommunion. Det beslöts även att vi liksom tidigare är villiga att med-
verka vid biskopsvigningar inom den Ryska utlandskyrkan som inte 
förenat sig med Moskvapatriarkatet. Det beslöts att inbjuda Biskop 
Agathangel till Grekland så snart som möjligt för att underteckna ett 
samarbetsdokument. Kommunion med Ärkebiskop Tikhon av Omsk 
och Sibirien är inte aktuellt eftersom han inte är i kommunion med 
Biskop Agathangel.

8. Den Heliga Synoden beslöt även att återuppta dialogen med 
den s.k. ”officiella” (nykalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan (”gre-
kiska statskyrkan”) baserat på våra ecklessiologiska principer. Det kon-
staterades att ortodoxt motstånd mot potentiell heresi är dynamiskt 
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och inte exklusivistiskt. Dialogen återupptas i enlighet med den anda 
som finns i epistel daterat den 12 januari 2000 (gamla stilen) skrivet 
av då Arkimandrit Kyprianos, nu styrande biskop, till då Metropolit 
Anthimos av Alexandroupolis.

9. Den Heliga synoden lyssnade på en rapport om ”gammalka-
lendariska synoder i Grekland och utlandet” skrivet av Arkimandrit, 
nu biskop, Klemes, om vilka synoder som kan uppfylla kriteriet av 
att vara ”möjliga och godkända” kyrkliga enheter, så att kontakt kan 
tas om återförening, dialog eller samarbete. Det beslöts enhälligt att 
den Heliga Synoden, på basis av att ortodoxt motstånd mot poten-
tiell heresi är dynamiskt, bemyndigar den permanenta synoden att 
komponera en encyklika med titeln ”Vädjan till förening eller sam-
arbete mot ekumenism” till andra gammalkalendariska synoder som 
ett första steg mot förening. Vid synoden 2006 konstaterades t.ex. 
att den s.k. Milanosynoden under Metropolit Evlogios inte uppfyller 
dessa kyrkliga kriterier och en biskop som begärde att få övergå till 
vår synod togs emot som ”ångrande munk”. Den s.k. Milanosynoden 
har tidigare i Sverige haft församlingar som nu tagits emot av det Ru-
mänsk-ortodoxa patriarkatet.

10. En detaljerad rapport med namnet ”Den heliga uppståndel-
seikonen – grundläggande principer för att komma över en ofruktsam 
dispyt” skriven av Arkimandrit, nu biskop, Kyprianos studerades och 
godkändes efter ett antal tillägg föreslagits. Rapporten skall publiceras 
på synodens hemsida. En uppslitande debatt om andra uppståndel-
seikoner än den traditionella ”Kristus nedstigande i dödsriket” har 
pågått länge i Grekland.

11. På grunds av frågor och vädjanden utanför Grekland om 
blandäktenskap bekräftade synoden den Ortodoxa kyrkans kano-
niska tradition som förbjuder högtidlighållande av blandäktenskap. 
En utredning om detta publicerades 1999 skrivet av Arkimandrit, 
nu biskop, Kyprianos. Dock konstaterades att blandäktenskap utom 
Grekland under särskilda omständigheter, genom extrem oikonomia, 
och i vissa fall efter den lokale ansvarige biskopens pastorala hänsyns-
taganden kan förekomma.

12. Den Heliga Synoden beslutade pga. behovet utom Grekland 
att veta vilka präster och monastiker som tillhör vår synod att en 
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sådan officiell lista ska publiceras och uppdateras på synodens hem-
sida.

13. Biskop Ambrosios redogjorde för kostnader i samband med 
missionsresor till Albanien, Uganda, Sydafrika, Republiken Kongo, 

Intriör från den nya katedralen i Fili
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Rumänien, Kenya, Demokratiska republiken Kongo (tidigare Zaire) 
och Georgien. Synoden har detta år satsat ca en halv miljon svenska 
kronor på missionen.

Nya biskopar i vår rumänska systerkyrka

Den 4, 5 och 6 november 2007 (gamla stilen) vigde vår rumänska 
systerkyrka tre nya biskopar för att stärka sin kyrkliga struktur 

och betjäna sina mellan 600.000-1.000.000 troende. Vigningarna 
ägde rum vid synodens kloster Kristi förklaring i Slatioara där förste 
hierarken Vlasie residerar. Prästmunken Glykerios konsekrerades till 
biskop av Iasi, prästmunken Dionisie till biskop av Galati och präst-
munk Evloghie till biskop av Sibiu.

Den 5:e extraordinära synoden

Vid den 5:e extraordinära synoden som hölls i Helige Kyprianos 
och Justina kloster i Fili, Grekland, den 16/29 november 2007 

var Biskop Agathangel av Odessa och Tauris, förste hierark i den tem-
porära högre kyrkliga administrationen i den Ryska utlandskyrkan 
(T.S.E.A. of ROCA) inbjuden. Syftet med mötet var att klargöra vårt 
förhållande med dem som i Ryska utlandskyrkan inte skrivit på union 
med Moskvapatriarkatet. Biskop Agathangel gav sin syn på föreningen 
och svarade på våra biskopars frågor. Mötet utmynnade i att man sig-

Den rumänska biskopssynoden
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nerade ett gemensamt dokument “Memorandum Regarding Princip-
les of Coöperation Between the Greek and Russian Anti-Ecumenists” 
och den permanenta sy-
noden utlovade att skicka 
två biskopar till Odessa 
för att delta i konsekra-
tion av nya biskopar för 
Biskop Agathangel så att 
deras hierarkiska struktur 
kan stärkas. Alla doku-
ment om mötet finns på 
vår synods hemsida www.
synodinresistance.org.

Två nya biskopar i Ryska utlandskyrkan

Från vår synod deltog Biskop Ambrosios av Methoni och Biskop 
Georgij av Alana vid den Ryska utlandskyrkans historiska bi-

skopsvigningar under Biskop Agathangel av Odessa och Tauris i Är-
keängeln Mikaels kyrka i Odessa den 24 och 25 november/7 och 8 
december 2007. Vid den första konsekrationen, som ägde rum under 
fredagen, vigdes Arkimandrit Andronik till biskop av Richmond och 
New York och vid den andra konsekrationen, som ägde rum under 
lördagen, vigdes abbot Sofronij till biskop av S:t Petersburg och norra 
Ryssland.

Sex av våra biskopar koncelebrerar med Biskop Agat-
hangel från den Ryska utlandskyrkan i Fili

Liturgi i Odessa dagen efter de två biskopsvigningarna
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Metropolit Kyprianos hastigt sjuk

Den 29 nov/12 december var Metropolit Kyprianos av Oropos 
och Fili på besök till en kyrka i Athen helgad till den Helige 

Elias. Metropoliten har under en längre tid dagligen besökt just denna 
kyrka på eftermiddagar då han mådde bättre. Metropoliten har, som 
vi tidigare meddelat, under en längre tid haft en dålig hälsa, speciellt 
på morgnar och förmiddagar, vilket gjort det svårt för honom att ce-
lebrera den Gudomliga liturgin. Vid detta tillfälle den 29 november 
enligt kyrkans kalender svimmade han och fördes till sjukhus där man 
konstaterade att han fått en hjärnblödning. Under aftonen genom-
gick han en operation. Metropolitens tillstånd bedöms synnerligen 
kritiskt och irreversibelt. Biskopar och präster från hela världen flög 
veckan efter till Grekland för att besöka Metropoliten på sjukhuset. 
Biskop Johannes och Fader Anders flög den 5/18 december till Athen 
och var borta i 6 dagar.

Metropoliten på besök till Heliga Änglars kloster i oktober 2007
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Helige Edward

Om den Helige Konunga-
martyren Edward

Edward Martyren född ca 962, 
död 18 mars 978, efterträdde 

sin far Edgar som engelsk kung 
975. Han mördades efter endast tre 
år som kung och då mordet begicks 
av “icke-religiösa” motståndare, 
medan Edvard ansågs vara en god 
kristen, helgonförklarades han år 
1001. Flera mirakel anses ha ägt rum vid hans reliker.

Motiv och detaljer kring mordet

Edvards trontillträde motarbetades av styvmodern, drottning Elfri-
da, som istället ville att hennes son, Ethelred skulle bli kung. Ed-

vard hade dock mer stöd däribland S:t Dunstans och Witenagemot. 
Kung Edvard “var en ung man med stor hängivenhet och utmärkt 
uppförande. Han var ortodox, god och av heligt liv. Dessutom älskade 
han Gud och kyrkan över allt annat. Han var generös mot de fattiga 
och en tillflykt för de goda, den kristna trons förkämpe, ett kärl fyllt 
av varje dygdigt behag.”

Vid Edvards trontillträde pågick svält i riket, och våldsamma attack-
er riktades mot klostren av betydelsefulla adelsmän som eftertraktade 
de landområden som hans far, kung Edgar, hade donerat till klostren. 
Många kloster förstördes och munkarna tvingades att fly. Kungen 
stod dock fast, tillsammans med ärkebiskop Dunstan i kyrkan och 
klostrens försvar. På grund av detta beslutade en del adelsmän att av-
sätta honom och ersätta honom med hans yngre bror Ethelred.

18 mars 978 var kungen ute på jakt nära Wareham i Dorset. Han 
bestämde sig för att besöka sin unga bror Ethelred som växte upp i 
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modern Elfridas hus vid Corfe Castle, nära Wareham. Han anlände 
ensam till slottets nedre del, utan sitt jaktsällskap. Han satt fortfa-
rande till häst då han av Elfrida erbjöds ett glas mjöd, och medan han 
drack knivhöggs han bakifrån av en i drottningens sällskap. Ethelred 
själv var bara tio år, så han var inte inblandad i mordet.

Historien om hans reliker

Legenden om S:t Edvards reliker börjar vid hans död (martyrdom). 
Direkt efter mordet, föll liket ur sadeln och släpades med en fot i 

stigbygeln tills den föll i ett vattendrag nedanför den kulle där Corfe 
Castle ligger (vattendraget ansågs därefter ha helande egenskaper - 
särskilt för blinda). Drottningen beordrande då att kroppen snabbt 
skulle gömmas i en närliggande hydda. Där bodde dock en kvinna 
som hade varit blind sedan födseln, och som fick bo där som en väl-
görenhetsgest av drottningen. Under natten fyllde ett underbart ljus 
hela hyddan och kvinnan skrek “Herre, visa nåd!” och hon kunde 
plötsligt se och upptäckte därmed liket efter kungen. På hyddans plats 
står nu en kyrka.

I gryningen fick drottningen reda på miraklet och blev bekymrad 
och beordrade att liket skulle begravas i ett träsk. Ett år efter mordet 
sågs en eldpelare över den plats där liket gömts, och den lyste upp 
hela trakten. Några av de boende tog upp kroppen och en källa med 
rent vatten sprang upp på platsen. En stor grupp sörjande tog krop-
pen till kyrkan Most Holy Mother of God i Wareham och begravde 
den i kyrkans östra ände 13 februari 980. En rad påföljande mirakel 
ledde till att relikerna togs till Shaftesbury Abbey. När relikerna togs 
upp ur graven var de hela och oförstörda. Överflyttandet av relikerna 
genomfördes i en stor procession 13 februari 981 och ankom till Shaf-
tesbury sju dagar senare. Relikerna mottogs av nunnorna och gavs 
en kunglig begravning vid altarets norra del. På vägen från Wareham 
till Shaftesbury inträffade ytterligare ett mirakel; båren sänktes till två 
handikappade mäns höjd, och de återfick sin hälsa. 

1001 observerades att graven där helgonet låg regelbundet rörde sig 
uppåt. Kung Ethelred fylldes av glädje och beordrade biskoparna att 
lyfta upp hans brors grav från marken till en mer passande plats. Då 
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graven öppnades strömmade en underbar doft från den - så att alla 
närvarande “trodde de var i paradiset”. Biskoparna bar sedan iväg reli-
kerna från graven och placerade dem i en helig plats för helgon, med 
andra heliga reliker. Detta skedde 20 juni 1001.

Kung Ethelred beordrade att helgonets tre festdagar (18 mars, 13 
februari och 20 juni) skulle firas i hela England. Shaftesbury Abbey 
omdedicerades till Guds moder och S:t Edvard. Shaftesbury bytte 
namn till “Edwardstowe”, men fick tillbaka namnet Shaftesbury efter 
reformationen. Många mirakel nedskrevs om S:t Edwards grav, däri-
bland helande av spetälska och blinda.

Under 1500-talet, under Henrik VIII upplöstes många kloster och 
många heliga platser förstördes, men S:t Edvards kvarlevor var så väl 
gömda att de undgick skändning. 1931 återupptäcktes relikerna av 
Mr. Wilson-Claridge vid en arkeologisk utgrävning, och deras iden-
titet bekräftades av osteologen T.E.A. Stowell. Omkring 1982 done-
rade Mr. Wilson-Claridge relikerna till Ryska utlandskyrkan, som 
placerade dem i en kyrka i Woking, Surrey. Brödraskapet St. Edward 
Brotherhood of monks bildades där och kyrkan fick namnet St Ed-
ward the Martyr Orthodox Church.
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Festdagar inom vårt svenska exarkat 2007

Vigning av Fader 
Stefanos till diakon

Välsignelse av Vassilopita 
efter den Gudomliga Li-
turgin där Fader Stefanos 

vigdes till diakon på 
heliga Basileios dag

Firandet av Heliga 
Philothei för 19:e gången 
i klostret. Fader Anders 

läser här evengeliet.
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Traditionsenlig procession 
runt klostret med ikonen 
på Heliga Philotheis dag.

Firandet av de apostlalika 
Konstantin och Helena. 
Efter den Gudomliga li-
turgin blev det procession 

med festikonen.

Festdag i Uppsala till minne av Theotokos avsomnande
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Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili
och

Biskop Kyprianos av Oreoi


