“Take heed to the ministry which thou hast
received in the Lord,
that thou fulfil it.”
(Colossians 4:17)

The washing of the feet

Take care for the ministry that you have received
by the Will of the Lord,
that you might perfectly
fulfill it!
This service is eminently
honorable, though eminently burdensome and fraught
with responsibility.
Its fulfillment demands
vigilant attention, tireless
effort, unceasing prayer,
and power and wisdom
from on high.
This ministry gradually leads me to the Upper Room of the Mystical
Supper, to the effectuation of the Mystery of the
washing of the feet of the
People of God.

●
Ministry

Compassion means ministry to our brothers and
sisters, and such ministry
has always been a hallmark of true Christians:
“To gird yourself about
with the towel of ministry
is not a degrading thing,
but a magnificent thing” in
Christ our Savior and God.

●
Love is
revolutionary

...when it reminds us that
we do not have the right to
be content with our own
happiness, but that we
must, throughout our lives
and in every way, give to our
brother or sister in need the
kiss of life, joy, and hope.
...when it helps us valiantly
to overcome an attitude of

pessimism, grumbling, and
faintheartedness, and we
nobly sacrifice ourselves for
the sake of our neighbor,
whoever that may be.

“O Christ, having taken upon Thy shoulders our nature, which had
gone astray, Thou didst ascend and bring it unto God the Father.”
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Mycket käre broder, medcelebrant, medtjänare och ”re-

sekamrat” Fader Anders·
Jag omfamnar dig i den Helige Ande och hoppas att Du
mår bra och alltid är beredvillig och entusiastisk för den
Sanna Ortodoxin och för vår Kyrkas pastorala missionsarbete i Sverige och vidare i Skandinavien.
Μed detta brev från mig vill jag informera Dig om att
med Guds och Theotokos hjälp kom vi fram ordentligt
till vårt hemland Grekland. Vi är fulla av glädje och andlig fröjd av allt som vi sett, hört och upplevt under vårt
pastorala besök i Sverige 27 maj - 3 juni 2017 (kyrkl. kal.)
till de Heliga beskyddarna av vårt stift Konstantin och
Helenas festdag.
Ära åt Gud för allting! Heliga Treenighet, ära åt Dig!
Vi uttrycker vår uppriktiga och djupa tacksamhet till
Dig och till våra andra ”resekamrater”, Fader Stefanos,
Diakon Fader Theocharis och Munk Fader Kyprianos;
samt till Kristi myrrabärerskor Moder Magdaleni och
Syster Lydia, Presbytera Birgitta och Viktoria och alla
våra välsignade troende i Heliga Konstantin och Helenas
församling, Theotokos avsomnande, Helige Josef den trolovade och Heliga Philotheis kloster.
Alla dessa har ”stulit” våra hjärtan med sin självuppoffrande kärlek och självförsakelse för att ge gästfrihet åt de
fjorton personerna i pilgrimsgruppen från Grekland.
Må ni alla vara välsignade under Theotokos ljusa be1

skydd på väg mot de yttersta tiderna med hopp om Uppståndelsen och
evigt liv. Amen!
Må välsignelsen av vår Fader, Vägledare och Metropolit Kyprianos, i evig
åminnelse, alltid vara för oss alla, greker och svenskar, stöd, vägledning
och beskydd, till Faderns och Sonens och den Helige Andes ära.
Jag omfamnar er alla tillsammans och var och en för sig med kärlek, tacksamhet och sinnesrörelse.
Den ringaste tjänaren,
† Metropolit
Kyprianos av Oropos och Fili
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