■ Metropolit Kyprianos egen rapport om sitt

Pastorala besök
i Stockholms stift
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 biskopsresiden1

set 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 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 (minne av den heliga
martyren Thallelaios) 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 (minne av heliga martyren Basiliskos), firade vi liturgi i Theotokos avsomnades kyrka
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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 Akatistos-

hymnen 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
Agape-måltiden som följde.
● Söndag kväll genomfördes en församlings-synaxis, då
en mycket andligt uppbygglig
text lästes och diskuterades gemensamt [texten kommer inom kort
att publiceras i svensk 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 (minne av Helige Symeon av det underbara berget), 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
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"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.
"Amen. Ja, kom Herre Jesus!"
26 maj, 2016 (kyrkl. kal.)
† Påskens apodosis
† Metropolit Kyprianos av
Oropos och Fili
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Ära och tacksägelse
till vår Gud!
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