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E

LEDARE

tt år är åter till ända och det har varit ett synnerligen annorlunda
år både för vår synod och för det svenska exarkatet. Vi tänker då
främst på vår Metropolits avsomnande och val av ny Förste-hierark och
ordförande för biskopssynoden. Ingen nu levande hierark har betytt
mer för den gammalkalendariska rörelsen i Grekland och utlandet än
Metropolit Kyprianos. Efter hans biskopsvigning 1979 började han en
outtröttlig mission för ortodox tro och tradition både i Grekland och
utlandet. Särskilt betydelsefulla blev hans resor till Rumänien, under
en tid då kyrkan där var hårt förföljd och det var nästan omöjligt att
viga präster och biskopar för dem som följde Fädernas kalender. Trots
detta lyckades han både upprätta kommunion med de som följde den
Gamla kalendern och hjälpa dem med präster. För vår egen del så
kom Metropolit Kyprianos på missionsresa hit för första gången 1984
efter en förfrågan från den Serbisk-ortodoxa kyrkan. Vår Metropolit
hade under en resa mött Ärkebiskop Irineij och denne hade undrat
om han kunde ta över fyra församlingar i Sverige, varav en var Heliga
Konstantin och Helena ortodoxa församling i Stockholm. En djup
vänskap etablerades mellan församlingen och Metropolit Kyprianos
och många av våra församlingsbor har så ofta det gått åkt till hans
kloster i Fili och det närliggande nunneklostret, Heliga Änglarnas
kloster. Metropolitens personliga inverkan på enskilda församlingsbor
och vår församlings utveckling har varit stark och påtaglig, så stark att
flera har valt att ”lämna” världen för att gå i kloster och där arbeta på
sin frälsning eller att på annat sätt tjäna kyrkan. Metropolit Kyprianos
starka personlighet och hans engagemang för varje person han mötte i
livet går inte att beskriva. Det är därför det nu har varit en så stor sorg
för många att följa honom till graven, samtidigt som alla gläds åt att
de troende nu fått en så stark förebedjare i himmelen.
Man brukar ofta säga att klosterlivet är en ”barometer” för ortodox andlighet och en kyrkas välmående. Därför har Metropolit
Kyprianos varit så särskilt viktig för vårt kloster i Sverige. Under pås2

ken 1987 vigdes en av våra församlingsbor till nunna av honom i
Grekland under namnet Philothei och fick i uppdrag att etablera ett
kloster, ett metochion till moderklostret De Heliga Änglarnas kloster,
Grekland, i Grillby utanför Enköping. Efter Moder Philotheis insomnande i november 2012, har ett andligt barn till Metropoliten, som av
honom vigdes till nunna 2003 i klostret i Grekland, tillsammans med
ännu en nunna från samma kloster, fortsatt den ”klosterplantering”
han gjorde i Sverige. På så sätt förs vår Metropolits arv vidare till kommande generationer.
Det är givetvis omöjligt att axla Metropolit Kyprianos mantel och
det var därför val av ny metropolit var så svårt. Det är ingen hemlighet att den som efter Metropolit Kyprianos stroke 2007 temporärt
lett Synoden, Biskop Kyprianos av Oreoi, varit tveksam till om han
skulle acceptera ett val till ny metropolit. Genom Guds försyn blev
det emellertid så och ingen skulle kunna göra det bättre än han med
den erfarenhet och andliga vishet som han besitter.
Så önskar vi att 2014 ska bli ett år där våra biskopar och präster
ska få styrka och visdom av Gud att fatta rätta beslut så att vår kyrka
tryggt kan segla över de farliga farvattnen mot den lugna hamnen.

ORTODOXT KYRKOLIV 2014
Glöm inte att förnya Ditt medlemskap av församling inom exarkatet
(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 2014-02-28. 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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Agrypnior i “ångerns tecken” i Grekland

D

en 19 februari 2013 (Gamla kalendern) firades agrypnia (helnattsgudstjänst) i Heliga Paraskevis kloster, Acharne, Attikis,
Grekland till den Heliga nunnemartyren Philothei av Athen. Huvudcelebrant var Biskop Kyprianos av Oreoi, assisterad av Fader Konstantinos Terzakes och Fader Konstantin Soteriades med subdiakoner.
Gerontissa Taxiarchia från de Heliga Änglarnas kloster deltog tillsammans med flera systrar från klostret, som också stod för körsången.
I sin predikan talade Biskop Kyprianos med eftertryck om vilken
betydelse den Heliga Philothei haft för den grekiska nationen. Hennes budskap är mycket aktuellt även idag. Under 1500-talets mörka
period i Grekland gav hon självuppoffrande stöd till de fattiga, särskilt
till kvinnor, för att skydda dem från de barbariska förtryckarna. Hon
var en föregångare för ortodox, kyrklig ”feminism” och fick betala för
sin kärlek, medlidande och välgörenhet med sitt eget blod. I dagens
kritiska situation i Grekland, både andligt och ekonomiskt, öppnar
hon en väg ut från elakhet, klagomål, fatalism, overksamhet och egenkärlek, genom sin heroism, självförnekelse och frivillig fattigdom.
Biskopen efterlyste intensivare aktivitet
och ivrigare frivillighjälp, men också mer
förbön, för att de följande sex månaderna
kommer vara av avgörande betydelse för
Grekland, som har blivit näst intill utfattigt.
I slutet meddelande Biskopen att varje fredag kommer en agrypnia ”i ångerns
tecken” att firas i Heliga Paraskevis kloster,
under hela Stora Fastan, och förmodligen
också efter Påsk. Biskop Kyprianos kommer själv att fira gudstjänsten, som kommer
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att innehålla särskilda
böner. Den Heliga
Philothei kommer att
vara agrypniornas särskilda beskyddare och
förebedjare och hennes kanon kommer att
sjungas, liksom hennes
reliker att vördas. I Heliga Philotheis kloster i
Sverige kommer systrarna också deltaga i ”ångerns agrypnior” genom
att också läsa Heliga Philotheis kanon, vörda hennes reliker och be
särskilt för Greklands svåra situation på fredagskvällarna i klostret i
Grillby.
Må vår barmhärtige och människoälskande Gud se med nådiga
ögon på Greklands olyckliga situation och lugna stormen som råder
på grund av allas synder.

Den Helige Sabbas festdag i Canberra, Australien

O

nsdagen den 10/23 januari, 2013, besökte Biskop Ambrosios av
Methoni Australien igen, som Locum Tenens1 för vårt biskopsstift där, för att fira festdagen i klostret tillägnat den Heliga Sabbas av
Serbien. Biskop Auxentios av Photiki från Etna, Californien, USA,
reste också till Australien för att delta i denna viktiga händelse.
Den Heliga Sabbas kloster och dess kyrka byggdes av serbiskt ortodoxa emigranter som hör till den ”Fria Serbisk-ortodoxa kyrkan”,
som separerade från det serbiska patriarkatet under kommunisttiden i
Jugoslavien, främst av politiska skäl. Klostret täcker ett område omfattande mer än tjugo hektar, på vilket en magnifik kyrka befinner sig, en
biskopsbostad, byggnad för munkar, en kyrkogård, campingmöjligheter för barn, lägenheter, en mötessal, en trapeza (matsal) med plats
för 600 personer sittandes, uthus och utomhusområden, o.s.v.
Lördagen den 13/26 januari firade Biskop Auxentios en särskild
liturgi i klostret för avslutningen av campingsäsongen, i vilken tjugofem barn deltog under ledning av Hegumen Fader John (Smelic) från
________________
1

Tillfällig ställföreträdare efter latinets ”att hålla någons plats” (Övers.)
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vår systerkyrka, Ryska utlandskyrkan (ROCA), under Hans
Eminens Metropolit Agafangels
jurisdiktion.
På söndagen den 14/27 januari celebrerades festdagens
gudomliga liturgi i den Heliga
Sabbas Katholikon (huvudkyrka), av Biskop Ambrosios tillsammans med Biskop Auxentios och det lokala prästerskapet. Fader
Stylianos Papadopoulos deltog med en grupp troende från Melbourne, liksom präster från ROCA. Den lilla kören leddes av Syster Elizabeth (från ROCA). Syster Elizabeth är ursprungligen från Norge och
har många gånger besökt vår församling i Stockholm och det var via
henne som kapellet i Uppsala har en relik av Heliga Elisabeth Storfurstinnan av Ryssland. En stor grupp troende, främst serber, men också
greker, var närvarade vid den Gudomliga Liturgin. Biskop Ambrosios
höll en predikan på engelska och Biskop Auxentios gav gratulationer
på festdagen.
I slutet av liturgin genomfördes en procession runt kyrkan med
ikonen av den Helige Sabba, följt av firandet av Slava (välsignelse av
ett speciellt bröd), i enlighet med den serbiska traditionen, inne i kyrkan. Slutligen installerades Biskop Ambrosios som lagligt erkänd biskop av den ”Fria Serbiskt Ortodoxa Kyrkan av Australien och Nya
Zeeland”.
Ett stort antal gäster deltog i festmåltiden och det uppskattades
att flera tusen pilgrimer närvarat under dagen.
Under Biskop Ambrosios femdagarsbesök i Australien, besökte han också
den helige Georges församling i Canberra, de
Heliga Helbrägdagörarnas
församling i Sydney, han
presiderade över ett stifts-
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råd, gav lösningar på olika frågor och mötte många av de troende,
främst serber och greker.
Han lämnade Australien med flyg tisdagen den 16/29 januari och
anlände säkert till Grekland följande dag, efter att ha fullbordat denna
viktiga pastorala resa.

Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili insomnar

V

år allramest älskade Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili
har insomnade i Herren kl. 13.00 den 17/30 maj 2013. Fader
Anders åkte dagen efter tillsammans med nunnorna i klostret till Aten
för att delta i begravningen som ägde rum kl. 10.00 på lördagen den
19 maj/1 juni 2013. Särskilt värdefullt var att Metropolit Vlasie från
vår rumänska systerkyrka kunde komma och ge sitt vittnesbörd om
hur Metropolit Kyprianos hjälpt hans kyrka på 1980-talet.

Metropolit Vlasie och Biskop Photii ger den sista kyssen

Metropolit Kyprianos föddes 1935 och fick sin monastiska och
teologiska träning vid Helige Johannes Teologens kloster på Patmos,
där han vigdes till det lilla schemat 1961. Samma år grundade han
klostret Helige Kyprianos och Justina i Fili, Athen, som ett metochion
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till klostret på Patmos. 1962 vigdes han till diakon och präst. 1964
upphöjdes han till arkimandrit av patriarken av Jerusalem Benediktus. 1967 vigdes han till det Stora och änglalika schemat av den
välsignade Äldsten Philotheos (Zervakos) och övergick, med dennes
välsignelse, till den gammalkalendariska rörelsen inom den Grekiskortodoxa kyrkan. 1969 tronsattes han som abbot av åminnelsevärde
Ärkebiskopen Auxentios och 1979 vigdes han till biskop av Metropoliterna Kallistos av Korint och Antonios av Attika.
Få biskopar har betytt så mycket för den gammalkalendariska rörelsen som Metropolit Kyprianos både i Grekland och utomlands.
Evig åminnelse!

Biskop Kyprianos Sverigebesök 2013

B

iskop Kyprianos av Oreoi kom på tisdagen efter begravningen,
den 22 maj/4 juni, till Stockholm tillsammans med en munk från
Heliga Kyprianos och Justina kloster, två nunnor från Heliga Änglarnas kloster och 9 lekmän. Efter ankomsten till Heliga Konstantin och
Helena ortodoxa kyrka i Stockholm gick man för att besöka Biskop
Johannes i hans cell, bredvid kyrkan.

På onsdagen firades den Gudomliga liturgin i klostret och på
torsdagen i kapellet i Uppsala. Heliga Konstantin och Helenas fest-
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dag firades sedan i Stockholm under helgen den 26-27 maj/8-9 juni.
På kvällen efter firandet av festdagen höll Biskop Kyprianos en s.k.
”Synaxi”, en samling i församlingssalen i Heliga Konstantin och Helenas kyrka, som översattes simultant till svenska. Han talade kring
ett antal andliga texter och inbjöd till kommentarer och frågor av de
närvarande. Kvällens texter handlade främst om vilken respekt vi bör
visa för kyrkans präster.

P

Ny abbot för Heliga Kyprianos
och Justina kloster, Fili, Grekland

å onsdagen den 27 juni/10 juli 2013 valdes, med gudomlig hjälp
och kanonisk omröstning, en ny abbot för Heliga Kyprianos och
Justina kloster. På den 40:e dagen efter den förre abbotens insomnande, Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili, samlades brödraskapet
efter bön och en strikt
tre-dagars fasta som förberedelse för den historiska händelsen. Den
Gudomliga liturgin och
en åminnelsegudstjänst
(Trishagion) firades för
den avlidne förre abboten tillika Metropoliten
av Oropos och Fili i
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klostrets stora kyrka, katholikon. Locum tenens för abboten och biskopssätet Oropos och Fili, Biskop Kyprianos av Oreoi, celebrerade
liturgin såsom enkel präst. Efter gudstjänsten samlades brödraskapet
i den lilla klosterkyrkan innanför klostermuren där valet av abbot genomfördes anonymt, med ordning och lugn, efter en kort vädjan
och uppmaning av Biskop Kyprianos. Med över 80% av rösterna valdes, genom Guds försyn, munken Theodosios. En tacksägelselovsång
sjöngs och bröderna gratulerade sin nya abbot. Under agrypnian till
apostlarna Petrus och Paulus vigdes sedan munken Theodosios till
diakon och söndagen efter till präst. Fader Theodosios har varit munk
i klostret sedan 1993 och sedan Metropolit Kyprianos stroke 2007
ansvarade han för omvårdnaden av Metropoliten, som då var helt
sängbunden. Fader Theodosios är älskad av hela brödraskapet bl.a.
för sin ödmjukhet, lugn och kärlek. Den nye abbotens ansvarsområde
kommer endast omfatta klostrets brödraskap och inte något pastoralt
arbete, vilket utförs av biskoparna.
Vi önskar den nye abboten styrka och kraft från Herren vår Gud
att han måtte bli en värdig efterträdare till vår helige äldste och fader,
Metropolit Kyprianos!

I

Festdag och synod i Grekland

år deltog endast Fader Anders vid festligheterna i Helige Kyprianos
och Justina kloster, Fili, Grekland, den 2/15 oktober. Biskopar och
präster från systerkyrkor, den bulgariska och ryska deltog i firandet.
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Tyvärr deltog i år ingen biskop från vår rumänska systerkyrka, men å
andra sidan var Metropolit Vlasie på begravningen i maj/juni.
På torsdagen och fredagen ägde synod rum med val av ny metropolit och Biskop Kyprianos av Oreoi valdes till ny metropolit av
Oropos och Fili och tronsattes på lördagen.

E

Dialogen med andra gammalkalendariker

n inofficiell dialog med Metropolit Kallinikos synod, som är
den största i Grekland som följer den Gamla kalendern, inleddes 2008, men den avbröts av den andra parten. Under november
2012 återupptogs dialogen officiellt och en kommitté från de båda
synoderna utsågs och som nu har träffats med cirka en månads mellanrum under ett år. Dialogen har varit fruktsam för båda parter och
vi hoppas att den kan leda fram till ett förslag på hur splittringen som
finns i den gammalkalendariska rörelsen kan övervinnas.
Den fråga som splittrat den gammalkalendariska rörelsen sedan
slutet på 1930-talet är huruvida den nykalendariska kyrkan har sakramental nåd eller ej, p.g.a. den splittring som finns. 1937, när Metropoliten Chrysostomos av Florina, den gammalkalendariska kyrkans
grundare, tillfrågades om den grekiska statskyrkan fortfarande hade
sakramental Nåd i sina Mysterier, svarade han att trots att det var fel
och okanoniskt av statskyrkan att acceptera den Nya kalendern hade
kyrkan alltjämt sakramental Nåd och det tills schismen blir dömd
av ett pan-ortodoxt koncilium. Detta uttalande skapade emellertid
splittring. Samma fråga har sedan dess kommit tillbaka i lite olika
former, men med samma innehåll, och har orsakat den splittring som
idag finns. Just denna fråga var orsaken till varför vår synod och vad
som idag är Ärkebiskop Kallinikos synod inte förenades i slutet av
1970-talet och början av 1980-talet när Ärkebiskop Auxentios först
initierade vigningen av ett antal arkimandriter till hierarker och sedan
p.g.a. tvång från andra äldre biskopar suspenderade dem. Både Kyprianos och Kallinikos var bland de arkimandriter som då vigdes i ett
försök att förnya synoden. Den stora skillnaden oss emellan idag är
de konsekvenser kyrkosynen för med sig när det gäller hur man skall
betrakta de kyrkor som följer den Nya kalendern eller de kyrkor som
följer den Gamla kalendern, såsom Moskvapatriarkatet, men deltar i
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den ekumeniska rörelsen och är i gemenskap med nykalendariker. Ärkebiskop Kallinikos synod krismerar ortodoxt kristna som vill övergå
till den Gamla kalendern, medan vi inte gör det, för att ta ett exempel.
Vid det senaste mötet diskuterades bl.a. ett förslag på ett pan-ortodoxt möte mellan alla kyrkor i opposition mot heresi inom den Ortodoxa kyrkan för att komma till en lösning. Ärkebiskop Kallinikos
biskopar har även under hösten varit på två besök till vår systerkyrka
i Rumänien för att diskutera kyrkliga frågor. Fram till tidigt 80-tal
krismerade vår rumänska systerkyrka de som kom från det Rumänska
patriarkatet, men i samband med unionen med vår synod upphörde
man med det.

Heliga Kyprianos och Justina kloster i Fili, Attika:
Ett vittnesbörd om sann ortodoxi i Grekland
Denna text är ett brev skrivet av Metropolit Kyprianos den äldre (då han
fortfarande var arkimandrit) 1976, till
Heliga Herman av Alaskas brödraskap
och det publicerades av Fader Seraphim
Rose i ”The Orthodox Word septemberoktober 1976”. Här berättar Metropoliten med egna ord om hur klostret
Fader Seraphim Rose
startade, dess utveckling, dagliga liv, om
klosterlivets betydelse i stort och om den kyrkliga ståndpunkt de valt.

”G

enom Guds nåd, började vårt klosterliv 1961. När jag var
en ung man, 1951-52, gav jag ett löfte till Heliga Kyprianos,
den före detta magikern, som ett resultat av en omskakande personlig
händelse. Jag lovade att jag, med Guds hjälp, skulle bygga ett ”hus”
åt honom, där jag kunde begråta mina synder och kalla andra till
omvändelse, speciellt unga människor som hamnat fel i livet. Under
tiden fick jag den stora välsignelsen av att Fader Philotheos Zervakos, abbot vid Longovardaklostret på Paros, blev min andlige fader,
och det var sedan med hans välsignelse som jag kunde fortsätta full12

följandet av mitt löfte. När
jag sedan hade fullgjort min
värnplikt förlänade jag mirakulöst mark där klostret
nu ligger och jag kom att
bo här sedan den 12 september 1961, först med två
enkla celler, vilkas grund vi
hade lagt tidigare i juli.
Den 7 mars 1962 kunde så den första Liturgin
firas i den nybyggda kyrFader Philotheos Zervakos
kan och den 13 juni 1963
kunde jag, ovärdige, för första gången, som präst fira Liturgi i eremitboningen. Jag hade tidigare blivit munk av det lilla schemat vid Johannes Teologens kloster på Patmos och i början var vi ett metochion
(annexkloster) till detta historiska kloster. Tiden gick och vår lilla eremitboning ökade i storlek när allt fler munkar kom. 1967 var vi sju
eller åtta munkar och idag är vi 18. 1966 blev vi tvingade att bli ett
metochion till det Heliga Berget Athos för att undvika komplikationer med den lokale biskopen. Vi tillhörde på den tiden den ”officiella”
grekiska statskyrkan och följde den Nya kalendern, något som jag
inte var tillfredsställd med, efter allt jag fått höra, speciellt från min
andlige fader. Jag hade med tiden utvecklat en stor sympati för gammalkalendariker och trodde verkligen att de på rätt sätt kämpade för
traditionen med sann trosiver och fromhet. Av denna
anledning ville jag höra till
dem, men vissa företrädares extrema åsikter om nykalendarikerna hade fått
mig att bli tveksam. Slutligen började vi emellertid
från och med Ortodoxins
Klostrets början.
söndag 1968 att följa den
Metropolit
Kyprianos
som lekman, 1961.
Gamla kalendern, men
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utan att lämna den ”officiella” kyrkan på
samma sätt som man gjorde på det Heliga
Berget, Athos.
Under tiden blev eremitboningen allt
mer känd och detta berodde på två faktorer: den första orsaken var den gåva som
Helige Kyprianos ger för att hjälpa dem
som står under ondskans inflytande och
svart trolldomskonst. Det är många som
kommer idag till Helige Kyprianos för att få hjälp, därför att de lider
av onda makters inflytande och därför är antalet pilgrimer ständigt
ökande. Den andra orsaken är att vårt kloster ligger nära världen och
att människor som törstar efter andlig vila kommer för att bikta sig
och be i en omgivning där man kan få smaka av Kyrkans tradition.
Många mirakler har inträffat och oräkneligt antal själar har biktat sina
synder och biktar sig varje vecka här så att Gud förhärligas.
Den 9 september 1967 konsekrerades klostrets kyrka och sidokapellet tillägnat den Helige Nektarios av Pentapolis. I augusti 1968
byggde vi ett kapell till Helige Serafim av Sarov och 1969 ett kapell
åt Helige Gerasimos av Kefallonia. Den stora tillströmningen av pilgrimmer tvingade oss slutligen under sommaren 1975 att bygga en
helt ny del av klostret med en större kyrka, rum för att ta emot gäster,
en affär för kyrkliga ting och rum där bikt kan höras. De troende kan
tas emot utan att störa bröderna, som nu kan fullfölja sina monastiska
åtaganden utan att bli distraherade. Konsekrationen av den nya, stora
kyrkan ägde rum i maj 1975 på de 318 fädernas söndag. Det är värt
att notera att de nya byggnaderna är ett stort mirakel eftersom de
uppfördes under mycket kort tid och under en finansiell och juridisk
situation som var långt ifrån gynnsam.
Men våra bekymmer och oro över trosfrågor hade inte upphört.
Den officiella kyrkan, representerad särskilt av Ärkebiskop Ieronymos, efterträdaren till den utomordentlige traditionalisten Ärkebiskop Chrysostomos, visade inte något intresse för att protestera mot
ekumenismens heresi. Den vann konstant mark, särskilt genom Patriarken av Konstantinopel Athenagoras anti-ortodoxa handlanden
och uttalanden. Då beslöt vi oss för att lämna den officiella kyrkan,
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av trosskäl, och förena oss med den Heliga synoden av de sanna ortodoxt kristna, för att följa den heliga Traditionen, såsom den uttrycks
särskilt i den 15:e kanon av det Första och Andra konciliet. Detta
beslut tog vi genom Guds nåd i januari 1969.
Vilka är de huvudsakliga syftena med den kamp som började
1924? Vi har som exempel det patristiska och ortodoxa tänkesättet som utstakades av den helgonlike Ärkebiskopen Chrysostomos
Kavourides (tidigare av Florina) den första herden för de sanna ortodoxa kristna.
Denne helige hierark predikade och följde
troget följande: ”Vi förenar oss i kampen
under återinförandet av Fädernas kalender
i kyrkan, där vårt mål inte är att skapa en
bestående kyrklig splittring, utan att skapa
frid i Kyrkan och alla kristnas enhet i firandet av fester. När vi har återinsatt denna
enhetens flagga, stöder vi det Ekumeniska
patriarkatets ortodoxa auktoritet och den
grekiska kyrkan, vilka modernisterna ovärMetropolit
digt har upprört. Vi håller oss också långt
Chrysostomos av Florina
borta från det extrema, som kalenderkampen tyvärr också har skapat. De1 saknar
pastoralt överinseende och leds av präster, som genom sina tillkortakommanden i teologisk och kanonisk utbildning, har börjat krismera
barn till nykalendariker och på så sätt kraftfullt skadat vår kamp och
försvagat vår ortodoxa auktoritet” (från ett brev av Ärkebiskop Chrysostomos till Biskop Germanos Varykopoulos av Cykladerna, Athen,
9 november 1937).
Nykter trosiver
Tyvärr följs inte alltid detta ortodoxa tankesätt och ibland händer
det att gudomligt inspirerad trosiver blir absurd extremism. ”Trosivern som inte baseras på kunskap” har tråkigt nog infekterat några
____________
1

I början av 1970 blev ånyå en splittring i den gammalkalendariska rörelsen om
frågan huruvida den nykalendariska kyrkan har sakramental Nåd. ”De” i texten
åsyftar de som hade och alltjämt har denna åsikt. (Övers.)
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och vi ber nu till Gud att de ska återvända till den gyllene medelvägen. Vi vill
höra fler försiktiga ord. Er introduktion
till Metropolit Philarets brev gjorde ett
stort intryck på oss, då era kommentarer
var andliga, djupa och skrivna med urskiljning. Det finns tyvärr de som vill att
allt ska vara enkelt och svart-vitt: endera
har de Nåd eller har de inte. Endera är
de heretiker eller så är de inte. När man
emellertid ska kommentera dessas åsikter är det också viktigt att ha i åtanke
Metropolit Philaret
de extrema i den grekiska nykalendariska
statskyrkan. De har genom officiella dokument förklarat nödvändigheten i att viga om våra präster och återupprepa vigslar om ett par
skulle gå över till den Nya kalendern. Och när valet står mellan heresi
och förräderi av tron i statskyrkan, å ena sidan, och vissa extremister,
å andra sidan, så är det helt klart vart vårt samvete leder oss.
Klostrets liv
I vårt kloster ärar vi, förutom våra helgon Kyprianos och Justina
givetvis, Helige Nektarios av Pentapolis, Helige Gerasimos av Kefallonia, Helige Serafim av Sarov, Helige Demitrios Stormartyren, till vilka
vi har byggt kapell, men också Helige Kristofer och Helige Johannes
Kallyvites, till vilka vi tillägnat sidoaltarna i den nya kyrkan. I Aten
har vi ett metochion med en kyrka tillägnad Helige Theodoros Studiten och en föreläsningssal. Vi har också genom
Guds nåd detta år grundat ett metochion på ön
Euboia till Johannes Förelöparens (24 juni) ära.
På ön Kalymnos arbetar en av våra prästmunkar,
Fader Kallinikos, med mission och har grundat
en församling tillägnad Helige Nikitas, ett nunnekloster och ett munkkloster. För några år sedan
grundades ett nunnekloster, med välsignelse och
överinseende av vårt kloster, i Afidnai, Attika,
tillägnad alla Heliga Änglar, med den fromma
Moder Kypriane som abbedissa. För tillfället är
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vi ett metochion till det athonitiska
klostret Xenofondos. För några månader sedan bevärdigades vi bygga
ett ålderdomshem i nära anslutning
till vårt kloster, där några äldre damer
nu kan vila kroppsligt och andligt i
förberedelse för sin eviga resa till vår
heliga förfader Abrahams sköte.
Den klosterregel, typikon, vi följer, ser ut så här: varje dag i veckan
firar vi den Gudomliga liturgin på
morgonen. Tills nyligen firade vi
liturgi på natten istället, men den
ständiga strömmen av troende och
den börda detta innebar för bröderna, Tillsammans med Moder Kypriane
tvingade oss att göra denna ändring. Vi behöll dock nattliturgin på
måndagar. Efter morgonliturgin är det frukost på tisdagar, torsdagar och lördagar och fram till lunch är bröderna upptagna med sina
sysslor som de har som lydnad. Före lunchmåltiden läses timmarna
och trapeza (huvudmåltiden i klostret) är klockan tolv. Efter lunch
följer tid för vila och enskild fördjupning i andlig litteratur. Klockan
15.15 läses den nionde timmen följt av aftongudstjänsten med Theotokarion. Efter gudstjänsten fortsätter bröderna med sina arbeten till
klockan 18.30 då kvällste följer. Direkt efter läser vi den lilla sena
aftongudstjänsten, completoriet, och orthros, morgongudstjänsten,
med läsning ur någon patristisk bok. När gudstjänsterna avslutats
återvänder bröderna till sina celler för att göra sin egen böneregel.
Klockan fem nästa morgon stiger vi upp för att fortsätta vårt dagliga
schema. På söndagar och stora festdagar kan ordningen förändras något eftersom så många troende kommer till gudstjänst, till och med
långt ifrån, dragna av vår ångerfulla monastiska bön till vår Gud. På så
sätt har missionärsarbete blivit en del av vårt klosterarbete, med bikt
och publicerandet av andliga böcker, om våra skyddshelgon Heliga
Kyprianos och Justina, den välsignade Xenia av S:t Petersburgs liv och
den Helige Herman av Alaskas liv och gudstjänst. På onsdagar efter
aftongudstjänsten firar vi en Paraklesis (åkallande bönegudstjänst) till
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Heliga Kyprianos och Justina och läser exorcismböner, då alla kan
komma som lider utav demoniska influenser i sina liv, genom svart
trolldomskonst, o.s.v. Antalet troende som kommer till vårt kloster
av denna anledning blir ständigt allt fler, ett faktum som visar hur
mycket världen lider i denna, till det yttre, glada värld. Det visar även
på hur litet och svagt eko av vår heliga Moder Kyrkans röst vi finner
i deras själar.
Munkarna pånyttföds ständigt genom nåden i de heliga Mysterierna. De kämpar med bön för att helga deras händers verk, vilket
de ser som ett arbete som kommer i andra hand, medan deras huvudsakliga arbete är inre utveckling och strävande efter Guds likhet.
Bön förenad med tystnad, studier av Fädernas nedskrivna skatter och
det sakramentala livet, frambringar den efterlängtade förnyelsen i
Kristus. I vårt klosters jordiska paradis råder kärlek, ödmjukhet och
fromsinthet. Mycket betoning läggs i klostret vid lydnad, och då i
huvudsak inre lydnad, d.v.s. den andliga enhet mellan den andlige
fadern och dennes lärjunge. När en munk uppriktigt visar kärlek till
sin Äldste, respekterar honom, och har en orubblig tro på att genom
honom verkar Guds försyn för hans frälsning, då har han lagt en fast
grund för uppbyggandet av en mycket bra struktur av sitt liv i Kristus.
Om munkarna är andligt förenade med sin överordnade, då blir alla
otvunget förenade med varandra i Kristus. De skapar en kropp, vars
lemmar arbetar tillsammans för den Enda Gudens ära i Treenighet.
Det blir till gagn för Kyrkan i stort; ty goda kloster är Kyrkans lungor,
och med dem andas Kyrkan, och när de är hälsosamma i Kristus, så är
kroppen också hälsosam.
Om Vladyka Johannes Maximovitch
har vi hört mycket från vår vän Fader Ambroise Fontrier i Paris och vi har alltid hållit honom i stor ära såsom ett nytt helgon
i vår Kyrka. Vi har hans ikon i vår kyrka
och venererade den detta år med särskild
vördnad och åminde honom i en Lity efter
den Gudomliga Liturgin. Jag ser det som
en stor ära när jag ges möjlighet att lovorda honom och berätta om hans heliga
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bedrifter. Vi kommer att skriva, med hans hjälp, några hymner på
grekiska till hans ära för kommande år. För tillfället använder vi följande troparion:
Den tredje tonen, ”Av Gudomlig tro”
Du spred i alla länder den väldoftande myrran av dina dygder till ortodoxt kristna, o Johannes, du frukt av Ryssland.
Genom fastans och bönens bedrifter blev du en förebild för
biskopar; bed nu, o Fader, till Treenigheten att frälsa oss från
heresins fara!
Vi ber er ödmjukt att aldrig upphöra att be till Gud att han
måtte ge frid och harmoni till Sina lokala kyrkor, så att alla ortodoxa i
världen tillsammans må förhärliga Hans ”ärevördiga och majestätiska
namn med en mun och ett hjärta”.

Utsikt över klostret 1994 (ovan) och 2004 (nedan)
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Vår vördade Fader Metropolit Kyprianos,
en oförglömlig helig gestalt: ett andligt porträtt

V

år vördade Fader var en person som hyste stor kärlek till Gud och
till människor. Han var en kärlekens, generositetens och skapandets människa, full av iver för att ära Gud. Han var hängiven i bön
och i varje god gärning, han var full av förbarmande och barmhärtighet, kärlek och omsorg. Begåvningarna som han var berikad med,
bevarade han med en djup, inre känsla av ödmjukhet och självförebråelse.
Han var en verklig, samtida fader för det gemensamma klosterlivet, vilket han älskade över allt annat. Han levde det med insikt om
vad det innebar och han vidareförmedlade det med gott omdöme och
lätthet. Med Guds Nåd grundade han ett flertal kloster, kyrkor, annex, sketer, kapell och platser för tillbedjan i Grekland och i utlandet.
Han var en missionerande biskop med förmåga att förmedla till
andra, en aktiv och organisatorisk ledare och karismatisk andlig fader.
Han var en brinnande predikare av Guds ord och en praktisk lärare
som fängslade sina åhörare, både i det talade och det skrivna ordet.
Han vägledde oräkneliga själar till omvändelse och försoning.
Han andades bokstavligen Kristus, det var inte möjligt för honom att leva utan att ständigt vara förenad och kommunicera med
Honom. Det var därför han älskade de dyrbaraste och levandegörande Mysterierna så mycket; det var för honom liv och tröst under hela
hans liv.
Hans förbindelse med Kärlekens Källa, gav honom ett ljus som
spreds i rikligt mått runt omkring honom. Han utstrålade kärlek, särskilt för små barn, men visade inte mindre omsorg om de gamla. Han
lättade på bördan för alla kämpande kristna, han invigde präster i
Kyrkans Mysterier, han eskorterade munkar och nunnor till att viga
sina liv åt Kristus, han var en färdkamrat för de prövade och en tröstare för de sorgsna.
Han gjorde ett omdömesfullt val av kyrklig ståndpunkt, som han
trodde på och kunde belägga, men som orsakade att han blev utsatt
för förföljelse. Han vek inte på grund av detta, men han var känslig som människa och blev djupt sårad. Människor som han litat på
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och som han gjort
väl, tog avstånd
och svek, vilket
orsakade honom
stor själslig smärta. Detta skedde
på bekostnad av
hans sköra hälsa
och det är tydligt
att det skyndade
på dess sammanbrott.
Han önskade
att uppnå enhet
och förening med
de ortodoxa bröderna i Rumänien,
Ryssland och Bulgarien. För den sakens skull offrade
han sig i övermått,
arbetade hårt och
trotsade faror. Missionsarbetet i nästan alla världsdelar, till och med i
Afrika, engagerade honom mycket och var sak som krävdes i det, drev
han med självförsakelse för att uppnå målet.
Generellt sett var hans liv ett mirakel, fullt av mirakel, liksom
hans sjukdom och avsomnande. Allt som var gott hänvisade han utan
förbehåll till Guds Nåd, allt som sannolikt var felsteg eller misstag,
tog han med självfördömelse medvetet på sig skulden för.
Både livet och döden var och är ett tecken på gudomlig välsignelse och välbehag. En enastående Gudsman, oförglömlig och oersättlig, som inte slutar att i anden vara allas vår fader och vägledare,
för alla oss som upplevde honom och älskade honom. Må han minne
vara evigt!
†Biskop Klemes av Gardikion
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”Esaia, du sådde bitterhet, smaka på dess frukt”

A

bba Esaias berättade: ”Medan jag befann mig i den inre vildmarken för 23 år sedan, kom det en broder till mig. Sedan jag tvättat
hans fötter, började han tala med mig och sade: ”Abba, jag vill också
bo här i vildmarken”. Jag svarade: ”Om du kan hålla ut skall du göra
framsteg”. Detta sade jag med min tunga, men i mitt hjärta fördömde
jag honom.
Efter att han gått sin väg reste jag mig upp för att be och föll i extas. Då såg jag en man med skrämmande gestalt, skinande åsyn, som
höll ett brinnande svärd och han frågade mig: ”Säg mig, Geronda,
vem skapade himmelen och befäste jorden?” Jag svarade: ”Gud”. Han
frågade mig igen: ”Vem märkte ut himmelens vidd med sina utspända
fingrar och mäter upp jorden med sin hand?” (Jes 40:12). Vem satte
upp bergen och de skogsklädda sluttningarna med vikt och mått? Vem
hängde upp himlen högt och fäste den utan band? Vem skilde och begränsade havet och bemästrade bråddjupet? Vem hängde upp molnen
högt och befallde dem att behålla vattnet? Vem skapade solen, gjorde
månen fast och gav lyster till stjärnorna? Vem gjorde snön vit och
kristallen? Vem tömmer havet, för fram moln, håller tillbaka vatten
och styr stormarna i alla jordens hörn? Vem samlade in vindarna och
stängde in dem i en stadig boning? Vem är den som prövar hjärtan och
njurar? (Ps. 7:10) Vem kommer in i tankarna och urskiljer missnöje,
ser avgrunderna och lägger märke till de som befinner sig i mörkret?
Jag svarade honom: ”Bara Gud.” Han sade: ”Känner du till att
Gud är en rättvis domare, som vedergäller var och en efter hans gärningar? (Rom 2:6). Jag svarade honom: ”Ja, det känner jag verkligen
till.” Han sade till mig: ”Om du nu känner till detta, hur kunde du
då i ditt hjärta fördöma brodern som
besökte dig?” Jag sade:
”Jag har syndat mot himlen, inför
Gud och inför dig! Se, jag låter den heliga och alltid prisade Theotokos utgöra
en säkerhet för att jag aldrig mer skall
falla i en sådan överträdelse.” Han sade:
”Du sådde bitterhet i ditt hjärta, smaka
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på frukten i tre år.” Jag såg honom gå till källan, som jag drack från,
och han slog på vattnet med sitt brinnande svärd.
Jag kom till sans igen och efter att ha gråtit bittert, gick jag till
källan. När jag smakade på vattnet fann jag att det var bittert. Varje
gång som jag drack av det mindes jag ängelns ord och sade till mig
själv: ”Esaia, du sådde bitterhet, smaka på dess frukt.”
I tre år levde jag i sorg och beklagan. I slutet av de tre åren blev
vattnet sött och jag förstod att Herren hade visat mig sin nåd. Därför
säger jag er, att det finns ingenting värre än att tala illa om och fördöma sin nästa. De som begår otukt vet om att de syndar och ofta
ångrar de sig, men för de som fördömer är det svårt att komma till
självkännedom.
* Från boken ”Vår helige Fader Abba Esaias, tal 29”, från handskrift från
Jerusalem från 1600-talet (Sotirio Schina, Volos: 1962).
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