Pilgrimsfärd till Grekland 2017

D

en 29 september/12 oktober 2017 var vi
sju personer från vårt stift som begav
oss till Grekland för att delta i Heliga Kyprianos
och Justina klosters festdag i Fili, Attikis utanför
Aten den 2 oktober (gamla kalendern). Vår lilla
pilgrimsgrupp bestod av Fader Anders Åkerström, Fader Stefanos Jaerpenberg, Presbytera
Viktoria, Moder Magdaleni (undertecknad),
Margarita, Daria och Tamara från församlingen i Stockholm.
Vi möttes på flygplatsen av abboten i Heliga Kyprianos och
Justina kloster, Fader Theodosios, samt Gerontissa Taxiarchia och
systrar från Heliga Änglarnas kloster. Fader Anders fick bo inne
i Heliga Kyprianos och Justina kloster, Fader Stefanos och Presbytera Viktora på hotell och övriga på Heliga Änglarnas kloster.
Abboten Fader Theodosios hade anordnat ett intensivt, mycket
uppbyggande och inspirerande pilgrimsprogram för den svenska gruppen och ytterliga några utländska gäster. Fredagen den 30
september/13 oktober besökte vi Heliga Irene av Chrysovalantos
kloster och beundrade den magnifika ikonmosaiken som täcker
alla väggar och tak i kyrkan. En av systrarna berättade för oss
om Heliga Irenes liv som avbildades på ikonerna. Helgonet firas
den 28 juli och levde i Kappadokien på 800-talet. Hon blev nunna
och senare abbedissa i Chrysovalantos kloster. Helgonet levde i
sträng askes, fasta, vaka, djup bön och stor ödmjukhet. Hon kunde förutse systrarnas tankar och på så sätt hjälpa dem att bikta sig
uppriktigt. Hon gjorde och gör fortfarande många mirakel genom sina böner. På ikoner avbildas hon ofta med tre äpplen från
Paradiset, som Helige Johannes Teologen och aposteln hade gett

till en sjöman som
han uppenbarat sig
för, och bett honom
ge dem till Heliga
Irene. Systern i Heliga Irenes kloster
berättade också om
att helgonet själv
uppenbarat sig och
visat var hon ville
att kyrkan skulle
byggas på 1930-taKyrkan tillägnad den Livgivande källan i Guds Moder
Myrtidiotissas kloster
let. Sedan blev vi
bjudna på förfriskningar som brukligt är i grekiska kloster.
Innan hela gruppen med Biskop Ambrosios av Methonis i
spetsen åkte till Heliga Änglarnas kloster på lunch, besökte vi
även klostret tillägnat Guds Moder Myrtidiotissa, som ligger på
samma berg, och venererade ikonerna i kyrkan tillägnad den
Livgivande källan.
Före lunchen i Heliga Änglarnas kloster fick alla beskåda de
nya väggikonmålningarna som systrarna gjort där. Bara sedan
Påsk har de i taket målat och klistrat upp Kristi Korsfästelse, den
Sista Nattvarden, högtiderna Herrens möte, Lasarus uppväckelse, Intåget i Jerusalem, Kristi förklaring och Kristi dop. På väg-

gen mittemot planerar de att måla Kristi Uppståndelse och scener som hör till den. Väggmålningarna målas först på kanvas i
klostrets ikonmålarverkstad och klistras sedan upp på väggarna
i kyrkan. En Trisagion (minnesgudstjänst för döda) firades också
av Biskop Ambrosios vid graven till klostrets grundare, Moder
Kypriane (+2000) i evig åminnelse.
Samma kväll fick vi som bodde på Heliga Änglarnas kloster
deltaga i en agrypnia (helnattsgudstjänst) till Guds Moders beskydd i Heliga Paraskevis kloster som varade från kl. 19.30 till kl.
01.30. Vår Metropolit Kyprianos firade Liturgin tillsammans med
flera präster från vår metropolis.
På lördagen fortsatte vår pilgrimsfärd till Nea Makri där Helige Efraim,
den nyligen uppenbarades reliker
finns. Klostret är tillägnat honom och
Guds Moders Bebådelse. Moder Makaria kom till klosterruinerna och levde asketiskt liv där på 1950-talet och
bad att Herren skulle uppenbara för
henne om någon som hade behagat
Honom tidigare levt i klostret där hon
bosatt sig. Hon fick en gudomlig ingivelse var hon skulle gräva och fann
där väldoftande reliker. De visade sig
tillhöra Helige Efraim, vilken uppenbarade sig för henne och berättade hur han lidit martyrdöden på
den platsen efter att ha torterats i flera månader av turkarna. De hängde honom upp och
ner i ett träd och genomborrade honom med en
brinnande träpåle och så fick han sin martyrkrona den 5 maj 1426. Trädet som han hängts
i finns bevarat i klostret (se bild till vänster)
och på ikonerna målas han med en eldslåga
i handen. Moder Makaria beskrev för den då
levande ikonmålaren Photios Kontoglou (vars
grav också finns på klosterområdet) hur helgonet sett ut och Kontoglou målade en ikon av
Helige Efraim efter hennes beskrivning. Den
första ikonen finns att venerera på klostret.

Samma dag besökte vi även klostret Kristus Pantokrator Tao
Penteli inte långt därifrån. Det grundades redan på 800-talet och
då som ett munkkloster. Under dess långa historia har det genomgått både plundring och ödeläggelse, men även perioder av
blomstring. Det har funnits upp till 600 munkar som mest. 1965
började klostret byggas upp igen som nunnekloster. När man
restaurerade golvet i den gamla kyrkan fann man väldoftande
reliker som tillhörde de 179 heliga fäder som mött martyrdöden
där år 1680, då de brutalt dödades av pirater som tagit sig in i
klostrets kyrka på själva Påsknatten. Dessa reliker kan nu vördas
i klostret och abbedissan berättade för oss hur många mirakel de
gör för folk som kommer dit med tro och ber helgonen som deras
förböner.

På lördagens kväll firades en festlig Vesper i Heliga Kyprianos
och Justina kloster, där vår Metropolit residerar och där vår äldre Metropolits grav finns. Biskop Ambrosios var huvudcelebrant
och höll en predikan i slutet om Helige Kyprianos omvändelse
och hur vi i kloster lever
i ständig omvändelse och
ånger. Han talade också
om hur mycket helgonen och klostret hjälpt
många mäniskor, särskilt
unga, att omvända sig
genom åren. Den Helige
Johannes Chrysostomos
beskriver omvändelsens

kraft, fortsatte Biskop Ambrosios, genom vilken de troende finner en ”medicin
för frälsning, närhet
till Gud, vapen mot
djävulen och hopp istället för förtvivlan.”
Sätten för omvändelse
är självförebråelse, bikt
och förändring av vårt
sätt att tänka och bete oss.
Söndagen den 2/15 oktober
började midnattsgudstjänsten i Heliga Kyprianos och Justina
kloster kl. 6.30 vilken följdes av Orthos (morgongudstjänsten)
till Uppståndelsen och klostrets helgons ära och sedan hierarkisk
Gudomlig liturgi. Vår Metropolit Kyprianos, som också firade
sin namnsdag denna dag, var huvudcelebrant och fem andra biskopar från vår synod deltog liksom två biskopar från vår systerkyrka i Rumänien. Biskop Photios, synodens sekreterare, höll
festdagens predikan då han i korthet berättade om helgonens liv.
Kyprianos var först en trollkarl som anlitats av en man som ville
få Heliga Justina att falla för honom. Kyprianos försökte med
sina trollkonster att åstadkomma det men Heliga Justina värjde
sig med Korsets tecken och bön och demonerna kunde inte påverka henne. Kyprianos förstod då att det fanns en starkare makt
än hans och omvände sig och blev kristen. De led senare martyrdöden tillsammans.

Biskop Photios sade också i sin predikan att det inte finns någon skillnad på svart och vit trolldom, utan all trolldom är tillbedjan och åberopan av de orena andarna. Detta kloster har som
sin mission både att hjälpa människor som har problem med demonisk påverkan, ge dem vägledning till ånger och evangeliskt
livssätt, men också att försvara den sanna tron. Biskop Photios
önskade avslutningsvis evig åminnelse och vila för Metropolit
Kyprianos, den äldre, beskydd och välsignelse för klostrets abbot
och brödraskap samt många år till nuvarande Metropolit Kyprianos på hans namnsdag som herde för sin flock, å hela synodens
vägnar. Den festliga Liturgin avslutades med en procession med
helgonens ikon och reliker samt Artoklasia.

Följande dag, då vi firade minnet av den Helige Ieronymos(+1966), som vår synod nyligen förkunnat som helgon, tog vi
båten till Aegina för att deltaga i en Liturgi till helgonets ära. Han
levde där under den första hälften av 1900-talet i bön och askes.
Liturgin firades i kyrkan tillägnad de heliga Helbrägdagörarna
och den Helige Ieronymos reliker kunde venereras där. Sedan
besökte vi också hans eremitage, hans cell, grav och bönerum,
vilket han byggt som en grotta.

Vi besökte också ett nunnekloster alldeles i närheten tillägnat
Guds Moders födelse innan vi begav oss till Heliga Treenighetens kloster grundat av Helige Nektarios där vi också fick venerera hans reliker, hans grav och besöka hans cell. Nedanför
berget, där klostret finns, kunde vi också besöka en av de största
Ortodoxa kyrkorna i Europa som byggts till Helige Nekarios
ära. Sedan lång tid tillbaka arbetar de med ikonmosaik i kyrkans
kupol. Väggarna inne i altaret är redan utsmyckade med vacker
mosaik föreställande Guds Moder och änglar.

Tisdagen den 4/17 oktober åkte hela den svenska gruppen
tillbaka till Sverige förutom undertecknad som stannade ytterligare en vecka. Samma kväll hade jag möjlighet att delta i ikonmålarlektionen som hålls av munkdiakon Fader Gabriel i Fili, i
närheten av Heliga Kyprianos och Justinas kloster. Brödraskapet
har god kontakt med kommunens politiker som upplåter lokaler för deras aktiviteter utan eller till låg kostnad. På tisdagar är
alla som vill välkomna till kollektiv ikonmålning och gemensam
genomgång. Övriga dagar är uppdelade på en mansgrupp, en
kvinnogrupp, två barngrupper för olika åldrar samt en tonårs-

grupp. Andra aktiviteter som vår
metropolis i Grekland erbjuder
(allting gratis) är bysantinsk
sång och instrumentspel,
träsnideri, mosaik, teater
och datorundervisning.
Torsdagen den 6/19 oktober firade vår Metropolit
tioårsjubileum som biskop. I
Heliga Paraskevis kloster hölls
på onsdagens kväll en agrypnia
med Metropoliten som huvudcelebrant
och flera präster från vår metropolis. Efter gudstjänsten hade
Moder Justina, klostrets abbedissa, ordnat med en festlig måltid för att fira vår andlige
fader, och särskilda hymner sjöngs. Abbot Fader
Theodosios gratulerade
och tackade Metropoliten
å allas vägnar. Metropoliten tackade alla och bad
om förlåtelse för eventuella misstag dessa år.
Fredagen den 7/20 oktober firade Biskop Klemes också tio år
som biskop och den Gudomliga hierarkiska liturgin firades på
morgonen i Heliga Kyprianos och Justina kloster med Biskop
Klemes som celebrant. I klostrets samlingssal berättade Biskopen
efteråt om sitt pastorala arbete, bl.a. som ansvarig för synodens
församlingar i Tjeckien, Slovakien och Polen, vilka växer i storlek.
Lördagen den 8/21 oktober firades åter gudomlig hierarkisk liturgi i heliga Kyprianos och Justina
kloster och efteråt hölls en
särskild minnesgudstjänst
för klostrets grundare,
Metropolit Kyprianos den
äldre, i evig åminnelse.

Efteråt i klostrets samlingssal, då förfriskningar serverades som
vanligt av de alltid lika vänliga och tjänstvilliga lekmännen, som
hör till klostrets församling, talade Biskop Klemes om minnen av
klostrets grundare och vikten av att åminna de avsomnade.
På kvällen söndagen den 9/22 oktober anordnades en s.k.
Tacksägelsesamling i en skola som lånats ut av kommunen i
närheten av klostret. Denna tillställning började klostrets brödraskap anordna 1976 för att
hylla och tacka den äldre
Metropoliten på hans
namnsdag. 2009 upphörde organiserandet av den men förra året upptogs det
igen som minne av
den äldre Metropoliten.
Samlingen inleddes med
bysantinsk körsång av kyrkliga
troparier. Under samlingens andra del visades filmklipp från tidigare tacksägelsesamlingar samt gamla fotografier av den äldre
och den yngre Metropoliten. I fortsättningen hölls ett tal av ett
av den äldre Metropolitens andliga barn, läraren Georgios Korrés. En modern iscensättning av den förlorade sonen spelades
sedan upp av vår metropolis teatergrupp,
vilket följdes av grekisk folkmusik med
kör och traditionella instrument. Samlingen avslutades av vår nuvarande
Metropolit Kyprianos som tackade
alla medverkande under kvällen och
betonade betydelsen av anordnandet
av sådana samlingar vilket bidrar till
sammanhållningen av vår andliga familj.
Tisdagen den 11/24 oktober återvände också undertecknad
till Sverige full av tacksamhet efter dessa innehållsrika dagar
tillsammans med den grekiska andliga familjen. Jag tror att hela
den svenska gruppen som var med på denna pilgrimsresa kan
instämma i att sådana resor har stor betydelse för att stärka oss i
vårt andliga ortodoxa liv och att vi genom dem upplever samhörigheten med våra grekiska bröder och systrar på ett påtagligare

sätt. Särskilt som konvertit och när man lever i vårt sekulariserade land behöver vi åka till klostren i Grekland för att verkligen
uppleva Ortodoxin.

Moder Magdaleni
Heliga Philothei Ortodoxa kloster

