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LEDARE

Den  Stora fastan går åter mot sitt slut och vi närmar oss Påsken i takt 
med att ljuset återkommer och dagarna blir längre. Fastans tid är en 

period av andlig kamp och omvändelse för att rena vårt egna gamla jag från våra 
synder och lidelser för att uppnå vår personliga uppståndelse tillsammans med 
vår Herres. Vi kan fråga oss själva om vi använt fastetiden som vi skulle? Ju större 
ansträngning vi gör under fastan, desto större blir glädjen vid Påskens högtid.

Som de allra flesta av våra läsare känner till så ägnade vi mycket energi förra 
året 2016 åt en nödvändig takrenovering.  Genom en alldeles fantastisk givmild-
het så lyckades vi samla in nästan 328.000:- kronor av de 607.000:- som takre-
noveringen totalt gick på. Vi hade aldrig trott att insamlingen skulle inbringa så 
mycket pengar och vi är oerhört tacksamma till alla som ställt upp och stöttat 
församlingen.

Under takrenoveringen uppdagades att träet i klocktornet tyvärr var ruttet 
och hela konstruktionen fick rivas. Vi har temporärt hängt upp klockorna under 
entrén till dopkapellet. Vi har dock planer på att sätta upp ett kors bakom den 
halvrundel som finns framför huvudingången till kyrkobyggnaden och hänga 
klockorna på dess korsarmar. 

Tyvärr är vår fastighet i behov av fortsatta renoveringar. Det som ligger när-
mast är att måla om hela kyrkobyggnaden, vilket sannorlikt kan kosta minst 200 
tusen  kronor om vi inte till stor del kan göra det med frivilliga medel. Vi har 
även planer på att byta ut två fönster i församlingssalen och köket så att vi däri-
genom ska få ytterligare en nödutgång och samtidigt möjligheter att vädra på ett 
annat sätt. Vi behöver också byta ut panel framtill på kyrkobyggnaden då träet är 
ruttet nedtill och vi behöver också riva och bygga om träkonstruktionen ovanför 
huvudentrén då vatten har läckt in före takrenoveringen och innetakets plankor 
till viss del visar tecken på vattenskada.

Vår Metropolit har också önskemål om att vi försöker renovera hela asfaltpla-
nen då den har tjälskador och kraftiga hål. Den friggebod, som finns till höger 
på parkeringsplatsen, och vår redskapsbod är även i mycket dåligt skick. Vår 
Metropolit har även ett önskemål om att vi uppför ett kapell ovanför den grav 
som vi anlagt bakom kyrkan och tillägnar kapellet Alla Skandinaviska helgon.

Med andra ord så vill vi gärna att insamlingen till vår kyrka fortsätter, med 
inriktning fortsatt renovering. Alla bidrag små eller stora till vår kyrkofond är 

Omslagsbilden är en ikon på Uppståndelsen som finns på ett Evangelium som gavs i 
namnsdagspresent till vår förre Metropolit av sitt kloster.
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välkomna på Plusgiro 640 10 07-7  (Heliga Konstantin och Helena kyrkofond). 
Märk gärna talongen ”Gåva till renovering”. Gud välsigne er givmildhet inför 
vår Herres Påsk!

Må vi alla få uppleva Uppståndelsens budskap också på ett personligt plan 
som vi sjunger i Påskens kanon: ”Igår, o Kriste, begravdes jag med Dig och idag 
uppstår jag med Dig, Du Uppståndne. Igår korsfästes jag med Dig; förhärliga 
mig med Dig Själv, o Frälsare i Ditt rike.” Vi önskar alla våra läsare en välsignad 
Påskhögtid och hoppas att vi ses  i kyrkan dessa heliga dagar på våra gudstjänster!
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KYRKONYHETER
2017

Orthros i Stockholm, notprojekt 
och nya svenska översättningar av gudstjänsttexter

På vår Metropolit Kyprianos uppmaning har vår församling i Stock-
holm i år börjat fira Orthros (morgongudstjänsten) innan den Gu-

domliga liturgin på söndagarna kl. 9. Varje söndag är en liten Påsk; 
gudstjänsttexterna i Orthos har uppståndelsekaraktär och beskriver de 
olika händelserna kring Kristi död och uppståndelse. I Orthros läser 
prästen en särskild Evangelietext som alltid beskriver en händelse kring 
Kristi uppståndelse och sedan venererar alla närvarande Evangeliet. 

Under Stora fastan används även gudstjänstboken Triodion och i år 
har nya översättningar till svenska gjorts i vårt stift för Orthros. Redan 
tidigare fanns texter som vi översatt för Aftongudstjänsten för fastans 
söndagars olika teman. Texterna finns på vår hemsida www.ortodoxa-
kyrkan.se/liturgiska texter. 

I år har också församlingens läsare och körledare Peter Magneli satt 
svensk text till bysantinsk musik med hjälp av västerländska noter. Det 
finns nackdelar med att använda västerländska noter för att skriva by-
santinsk musik eftersom de västerländska noterna inte kan uttrycka alla 
nyanser i originalet, men är man medveten om det är det ändå ett sätt  
att använda bysantinsk musik i våra gudstjänster på svenska. Resultatet 
av arbetet med noterna kan alla ta del av på vår hemsida under ”noter”. 
Även ryska melodier som också används i församlingen finns med noter 
på hemsidan. Man kan välja att låta melodin spelas upp med hjälp av 
ett datoriserat piano, vilket egentligen inte passar för bysantinsk musik, 
eftersom den har andra skalor än pianot, men funktionen utgör ändå 
en vägledning till hur det ska sjungas. För att lära sig hur det verkligen 
ska låta är det bra att också lyssna till verkliga inspelningar av bysantinsk 
sång.
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Metropolit Kyprianos rapport om sitt pastorala besök
20-24 januari 2017 (kyrkl.kal.)

Ära åt Gud för allting! 
Med vår Ärkebiskop Kallinikos 

och vår heliga synods välsignelse blev 
vi åter bevärdigade att förverkliga ännu 
ett pastoralt besök som ställföreträdan-
de biskop i Stockholms Ortodoxa stift.

Vi besöker programsenligt detta stift 
tre gånger om året: på hösten (septem-
ber), på vintern (januari) och på våren (maj) för att stödja vår mångkul-
turella lilla flock, för att bemöta praktiska angelägenheter och förstärka 
de i Kristus kyrkliga banden med vår Sanna Grekisk-ortodoxa kyrka.

Besöken i september och i januari är begränsade tidsmässigt till några 
dagar och endast ställföreträdande biskop, en präst och en subdiakon 
deltar. 

Det är fler som deltar i besöket i maj till stiftets festdag till åminnelse 
av de Heliga Konstantin och Helena och gruppen består då av präster, 
munkar, nunnor samt lekmän och då stannar vi i fler dagar. Det är med 
Guds Nåd och till Hans Namns ära en mycket lyckad händelse i alla 
avseenden.

Det vackra Sverige i norr tog emot oss denna gång i sin vin-
terskrud och med låga temperaturer. Den vita,  snöklädda mar-
ken, de mörkgröna skogarna, de gula löven, de frusna sjöarna un-
der en mulen himmel och de korta dagarna utgör en annorlunda 
verklighet jämfört med den grekiska, särskilt städernas centra. Men 
den svenska naturbilden upplyses starkt av våra bröders och syst-
rars kärlek, hjärtliga leenden och deras självuppoffrande gästfrihet.

Vi mottog välsignelse från Biskop Johannes av Makarioupolis som 
under flera år varit svårt sjuk och nu är 87 år gammal. 

• Vi firade Liturgi tillsammans med stiftets prästerskap (två präster 
och en diakon) i stiftets heliga kyrka på Publikanens och fariséens sön-
dag den 23 januari (kyrkl. kal.) och i Heliga Philothei Ortodoxa kloster 
på fredagen den 21 januari. 
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• På Skogskyrkogården i Stockholm 
firade vi ”Trisagia”, minnesgudstjäns-
ter, för våra hädangångna Ortodoxt 
troende. 

• En mycket uppbyggande och 
kateketisk Församlingssynaxis genom-
fördes på söndagskvällen i biskops-
residenset i Vårberg. (Se separat sam-

manfattning av den nedan.) Den hade som centralt tema det fariséeiska 
levnadssättet och barmhärtigheten, vilket vidgades med vägledning från 
våra präster och teologer Fader Anders och Fader Jiri, till en fördjupning 
inom många aspekter av, och jämförelse mellan, östlig kristendom enligt 
kyrkofäderna och västlig, lutheransk kristendom.  Som följd av frågor 
från våra troende konvertiter samt av välvilligt inställda lutheraner som 
närvarade, lades särskild vikt vid Ortodoxins Kristuscentrerade mys-
tiscism.  

• Under denna vistelse diskuterade vi även med Fader Anders, stiftets 
biskopsrepresentant, olika allvarliga angelägenheter i stiftet och gjorde 
upp planer på aktiviteter för en lösning på dem. 

Våra bröders och systrars glädje i Kristus var påtaglig och deras lägg-
ning för välgörenhet uttryckte sig återigen i form av deras spontana och 
välvilliga bidrag till de fattiga i Grekland som lider på grund av den 
mångåriga krisen.

På måndagens  kväll  (24 januari) återvände vi till vårt välsignade 
hemland via München.

Försvarerskan och den allom besjungna Theotokos beskyddade och 
stärkte oss under vårt nya 
pastorala besök, såsom all-
tid, och värmde  hjärtanen 
hos de grekiska och svenska 
sant Ortodoxt kristna med 
sin Gudsmoderliga nåd.

Ära och tacksägelse åt Gud 
genom vår Herres välsignade 
Moder. 
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Metropolit Kyprianos homilia 
söndagen den 5 februari 2017

I    sin predikan efter den Gudom-
liga liturgin på Publikanen och 

fariséens söndag, då denna liknelse 
läses (Luk. 18:10-14), förklarade 
Metropolit Kyprianos att vi på den-
na söndag öppnar gudstjänstboken 
Triodion, som inleder en förberedel-
setid inför den Stora fastan. Guds-
tjänstboken Triodion som vi använ-

der från denna söndag till Påskafton har fått sitt namn av att vi sjunger 
tre sånger, ”oden”, i Morgongudstjänsten, Orthros under denna tid.

Liknelsen som vi läser denna söndag beskriver att vårt levnadssätt 
som kristna bör efterlikna publikanens och inte fariséens, men tyvärr är 
verkligheten ofta tvärtom, att vi liknar fariséen utan att vara medvetna 
om det. Vi tror ofta att vi är bättre än andra och ser ner på dem så som 
fariséen gjorde i liknelsen.

Publikanen var medveten om sin egen syndfullhet, stod i ett hörn av 
templet och ropade bara i stor ödmjukhet efter Guds hjälp, ”Herre för-
barma Dig”, en bön som vi ber återkommande i alla våra gudstjänster.

Publikanerna var tullindrivare på Kristi tid och var sedda som de vär-
sta syndarna. På samma sätt som publikanen i liknelsen bör vi ha käns-
lan av att vi inte ens är värdiga att komma in i kyrkan. Vi bör komma in 
i kyrkan med Gudsfruktan och vördnad för Hans hus, komma rätt och 
propert klädda; vi ska inte titta runt på vad andra gör, hur de ser ut eller 
vad de gör och fördöma dem för det.

Vårt kristna liv är en kamp med våra lidelser och begär, vilka vi för-
söker rena oss från med Guds hjälp. Under den Stora fastan förbereder 
vi oss för Kristi Korsfästelse och Uppståndelse för att med Honom dö 
från våra gamla jag med syndiga vanor för att uppstå tillsammans med 
Honom, med våra förnyade och renade ”jag”, som bättre människor. 
Denna rening sker genom den ständiga omvändelsen och ångern över 
våra svagheter och synder, genom bön, fasta och Kyrkans Mysterier, 
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främst bikten och den Heliga Nattvarden. Fasta är inte bara att fasta i 
avseende till mat utan även barmhärtighet, generositet och givande av 
allmosor till de behövande och detta har alltid funnits kombinerat med 
matfastan i Kyrkans historia.

Synaxis
Under kvällens Synaxis,vilket betyder samling, fortsatte Metropoliten 

att tala utifrån liknelsen om publikanen och fariséen. De heliga fäderna 
i den Ortodoxa kyrkan har bestämt att den liknelsen ska läsas just den 
dagen. Fäderna har anvisat vissa Evangelieläsningar och vissa epistelläs-
ningar för varje dag under året. Vi bör läsa den Helige Skriften enligt 
dessa anvisningar i lydnad till fäderna och inte som vi själva tycker.

Vår Metropolit läste även en text om en händelse som utspelat sig i 
ett kloster i Kiev i slutet av 1800-talet, då den helige Starets Jonas (1805-
1902) levde där. Han levde med hjärtats bön och utmärkte sig för sin 
stora barmhärtighet till syndare. Metropoliten förklarade att bönen har 
tre steg:

1.  Kroppslig eller muntlig bön som består av lästa böner, knäfall, osv.
2. Uppmärksam noetisk/mental bön då sinnet är med i bönen.
3. Hjärtats bön som uppnås när själen är renad från lidelser och har 

passerat de två första stadierna. I detta stadium är vårt sinne förenat med 
hjärtat; så småningom lever bönen i personens hjärta och denne är för-
enad där med Kristus och möter Honom där.

De flesta befinner sig på det första stadiet, vissa på det andra och 
betydligt färre har uppnått det tredje stadiet, även om det finns både 
lekmän och klosterfolk som har gjort det. Vi är dock alla kallade att 
sträva mot det tillståndet.

Vårt liv är en kamp 
mot våra lidelser och be-
gär av vilka de främsta är 
maktlystnad, girighet och 
njutningslystnad. Det var 
de tre frestelser som djävu-
len frestade Kristus med i 
öknen. Kristus har Själv 
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blivit frestad och visade oss med sitt exempel i den Heliga Skriften hur 
vi bör bemöta dessa frestelser.( Se t.ex Matt. 4:1-11)

Meningen med våra liv är inte att bli etiskt och moraliskt bra som 
människor, även om det naturligtvis ingår i vårt kristna liv, utan avsikten 
med våra liv är föreningen med Gud. Den asketiska kampen som vi alla 
för i det kristna livet, dvs med fasta, vaka och bön är bara medel för att 
uppnå den föreningen med Gud och inget mål i sig. Vi blir frälsta endast 
genom Guds Nåd och inte på grund av våra gärningar, men genom våra 
gärningar visar vi Gud vår goda vilja att komma nära Honom och viljan 
att bli förenade med Honom. Det sker en samverkan mellan Guds Nåd 
och vår egen vilja och ansträngning. I den Lutherska kyrkan talar man 
mer om Guds Nåd och inte lika mycket om människans ansträngning. 

Genom våra förfäders syndafall i Paradiset hamnade hela människans 
vilja (inte hennes natur) i ett tillstånd som var motsatt det naturliga sät-
tet att leva. Människan fick en ständig fallenhet till synd och drogs till 
att göra det onda. De flesta människor lever i det tillståndet. Vårt kristna 
liv utgörs av en kamp för att uppnå ett liv enligt det naturliga sättet att 
leva, för att i nästa steg uppnå ett övernaturligt sätt, vilket innebär för-
ening med Gud.

Man kan säga att det finns tre steg i det andliga livet:
1. Självkritik, vilket leder till självinsikt då vi inser att vi är syndiga 

och att vi är som fariséen.
2. Vi är inte tillfreds med att fortsätta vara ”fariséer”, i ett fallet till-

stånd, utan ångrar oss och omvänder oss.
3. Vi försöker sätta omvändelsen i praktiken genom att föra den 

kamp vi tidigare nämnt att rena vår själ genom bön och asketiskt liv. 
Den Ortodoxa kyrkan innehar medlen för denna kamp och att delta i 
Kyrkans Mysterier ger oss kraft att fortsätta 
kampen. Vi försöker uppnå publikanens 
levnadssätt: ödmjukheten.

Vi ska inte bli förtvivlade och 
missmodiga när vi upptäcker våra 
svagheter och synder. Aposteln Pau-
lus skriver i Korintierbrevet att han 
fått en ”törntagg” i sitt kött för att han 



10

inte skulle berömma sig av sina höga uppenbarelser. Han hade bett Her-
ren  tre gånger om att bli av med denna frestelse men Herren svarade 
honom:

”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Så Aposteln 
Paulus fortsätter: ”Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min 
svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig. Ja, därför 
finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för 
Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.”(2 Kor.12:7-10).

Det är när vi vågar inse våra synder och brister och ödmjuka oss som 
publikanen och ber om Guds Nåd och hjälp som vi tillåter Gud att 
verka i oss och på så sätt blir vår svaghet vår styrka.

Fariséens gärningar; fasta, bön och allmosegivande var ju egentligen 
bra saker som vi också bör göra, men det var hans inställning som var 
fel eftersom han berömde sig av det och var högmodig och såg ner på 
publikanen.

Texten för Synaxis
Prästmunken Demetrius berättar om en händelse i klostret där Sta-

rets Jonas av Kiev levde som Geronta:
En gång kom det en person till klostret som hade lasten att han drack 

för mycket alkohol och han hette Daniel. Han hade hamnat i det till-
ståndet att han ville begå självmord. Starets Jonas 
bad att jag skulle ta hand om honom och jag tog 
honom till min verkstad och gav honom 4 rubel 
i lön varje månad. Det gick inte ens två veckor 
och han började dricka igen. Han kom till mig 
berusad och förolämpade mig med anstötliga ord. 
Då gick jag till Geronta Jonas för att be honom att 
kasta ut Daniel. Gerontan befann sig i ett kapell 
och bad. Jag väntade en halvtimme, sedan gick jag 
fram till honom och berättade vad som hänt. Han 
svarade:

 ”Var försiktig, mitt barn. Kristus led och dog 
på Korset för hans frälsnings skull, men djävulen 
har nästlat in honom i sina nät. Vi munkar måste 
vara visa och inte tillåta Satan att fånga in Guds 
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skapade varelser. Jag kommer en gång att lämna det här livet därför mås-
te du lära dig att göra som jag gör. Min själ gör ont för dessa människor. 
Jag håller kvar dem en eller två månader, ett halvår eller ett år och ber 
för dem. Ibland hör Gud mig och de ändrar sig med Guds hjälp. Om vi 
låter Daniel lämna klostret och gå tillbaka till världen kommer fienden 
att leda honom i fördärvet. Gå nu till fader Eugenios och be honom om 
ett kilo socker och en näve te. Ge det till Daniel och säg till honom att 
Gerontan ger dig detta som gåva och ber dig att sluta upp med det du 
gör, annars kommer djävulen att förstöra dig.”

 Jag gick till fader Eugenios och han sade missbelåtet till mig:
”Det här räcker inte ens till klostrets bröder och vi ska ge det till en 

fyllbult?”
Jag bad honom att lyda Gerontan eftersom han hade sagt så. Han gav 

med sig och gav mig teet och sockret. Jag gick med det till Daniel, gav 
honom det och sade:

 ”Jag hade just gått till Gerontan för att be honom kasta ut dig, men 
istället så skickar han dig dessa gåvor och ber dig att sluta upp med det 
du gör för att annars kommer djävulen att leda dig i fördärvet.”

Och vad hände då? Han började gråta och bekänna högt:
”Hur kan staretsen skicka en sådan gåva till mig som är så usel?”
 Han grät ständigt i två veckor över det som han gjort. Sedan slutade 

han upp med drickandet och återvände hem till sin familj återställd och 
fri från sitt begär.

Vår Metropolit kommenterade berättelsen med att säga att Starets 
Jonas agerande utmärktes av stor barmhärtighet och en sådan barm-
härtighet bör utmärka alla oss 
kristna. Staretsen levde i hjär-
tats bön och i förening med 
Gud så den barmhärtighet han 
visade var Guds barmhärtighet. 
Vi kanske tänker att ett sådant 
sätt att handla är ett helgons 
och vi är långt ifrån ett sådant 
liv, men en sådan här historia 
ger oss ändå ett gott exempel på 
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vilket sätt vi bör sträva efter att ha. Vi kan se fariséens sätt att tänka i 
fader Eugenios i berättelsen, när han säger att teet och sockret inte ens 
räcker till klostrets bröder och varför de då skulle ge det till en ”fyllbult”. 
(Socker och te var på den här tiden någon mycket värdefullt.) Hans sätt 
att tala visar att han sätter klostrets bröder över Daniel, vilken han ser 
nedvärderar på samma sätt som fariséen såg ner på publikanen.

Metropoliten berättade att i Grekland åker de flera gånger om året 
och hälsar på i olika fängelser. Fångarna är ofta inte särskilt rena, men 
Metropoliten omfamnar dem ändå var och en. Han har fått höra kom-
mentarer om det bland de troende hur han kan göra något sådant, för att 
han kan ju bli sjuk och smittad av deras bakterier, osv, menar de. Det är 
svårt för Metropoliten att få dem att förstå att deras sätt att tänka är som 
fariséens, att de ser ner på fångarna och ser sig själva som bättre än dem. 
Kristus själv sade ju i Evangeliet att när vi besöker någon i fängelse så 
är det Honom själv vi besöker. Och hittills har inte Metropoliten blivit 
smittad av någon!

Metropoliten tackade alla närvarande för att de kommit och lyssnat 
till Synaxis denna kväll. Fader Anders tackade Metropolit Kyprianos för 

att han kommit och besökt oss i 
Sverige, stärkt oss andligen och 
gett oss stor glädje. De deltagande 
i Synaxis var alla mycket berörda 
och tacksamma för det som de 
fått höra och uttryckte sin önskan 
om att fler skulle kunna få höra 
detta. 

Metropoliten kommer nästa gång till Sverige den 9-16 juni 
2017. Heliga Konstantin och Helenas dag kommer att firas med Afton-
gudstjänst lördagen den 10 juni och söndagen den 11 juni med Orth-
ros kl. 8 och Gudomlig hierarkisk liturgi kl. 10. Samma kväll kommer 
återigen en andlig Synaxis att hållas kl. 19. Liturgier kommer även att 
firas av Metropoliten denna vecka i Uppsala, i klostret och i Helige Jo-
sefs kapell i Järbo. Se program för detta senare på vår hemsida.
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Firande av Heliga Philotheis dag

Den första lördagen i den Stora fas-
tan, 19 februari 2017 (4 mars med 

nya kalendern) firade Heliga Philothei 
Ortodoxa kloster, utanför Enköping, sitt 
skyddshelgon och sin festdag för 28:e 
gången sedan klostret grundades. Innan 
den Gudomliga liturgin hölls Orthros 
(morgongudstjänsten) av klostrets ansva-
rige präst, Fader Anders Åkerström, och 
nunnorna, på svenska, grekiska och engel-
ska. Liturgin koncelebrerades tillsammans 
med Fader Stefanos Jaerpenberg från He-
liga Konstantin och Helenas församling i Stockholm och ett tjugotal 
troende från Enköping, Uppsala och Stockholm deltog. 

Fader Anders nämnde i sin predikan vilket mirakel det är att det finns 
ett kloster i Sverige tillägnat Heliga Philothei. Han berättade även kort 
om helgonets stora välgärningar i Aten med omnejd på 1500-talet då 
Grekland befann sig i stor svårigheter eftersom det var ockuperat av tur-
karna. Heliga Philothei hjälpte folket att bevara sin kristna tro, gömde 
kvinnor som blev tvingade till att konvertera till Islam, grundade kloster, 
skolor, sjukhus och delade ut mat till fattiga och behövande. Fader An-
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ders uppmanade alla att be särskilt till Heliga Philothei om att hon ska 
hjälpa våra bröder och systrar i Grekland även idag eftersom, förutom 
att landet befinner sig i en svår ekonomisk kris, dessutom även har stora 
problem med de många flyktingar som kommer dit. 

Fader Anders berättade även om Helige Theodoros Tyronos som fira-
des samma dag och miraklet med kollyva. Kejsaren Julianos Avfällingen 
(regerade år 361-3) försökte förstöra de kristnas fasta de första dagarna 
i Stora fastan genom att beordra att all mat på marknaden i Konstanti-
nopel bestänktes med blod från de hedniska offren i ett försök att tvinga 
på folket hedendomen. Den Helige Theodoros uppenbarade sig då i en 
dröm för Patriark Eudoxios, Ärkebiskop av Konstantinopel, och sade till 
honom att varna de troende för att köpa något på marknaden och att de 
istället skulle äta endast kokat vete, som vid den tiden kallades för kol-
lyva. De kristna gjorde så och lyckades på det sättet att hålla fastan utan 
att besudlas av maten på marknaden.

Alla som närvarade på festdagen fick sedan möjlighet att venerera 
Heliga Philotheis relik som förvaras i klostret innan den traditionsenliga 
processionen runt klostret genomfördes med helgonet ikon och reliker 
under ett lätt snöfall. Processionen avslutades med en trisagion vid klos-
trets grundare Moder Philotheis (+2012) grav, som smyckats vackert 
med blommor och ljus av hennes gamla vänner som deltog i firandet.

Efteråt bjöd klostrets nunnor alla närvarande på en enkel fastemåltid 
medan Moder Magdaleni läste högt ur Heliga Philotheis liv. Det är tra-
dition i kloster att man läser ur helgonens liv medan man äter så att både 
kropp och själ får sin näring samtidigt. Moder Magdaleni berättade se-

dan om att det finns många 
platser i Aten med anknyt-
ning till Heliga Philotheis liv 
som nunnorna besökt när de 
varit i Grekland. Hennes re-
liker finns oförstörda i Met-
ropolitkyrkan mitt i Aten 
och inte långt därifrån finns 
även hennes föräldrahem 
bevarat, vilket är ett av de 
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äldsta husen i Plaka, Atens gamla del. Plat-
sen där turkarna slog helgonet finns i Helige 
aposteln Andreas kyrka i Aten. I den kyrkan 
finns även vackra, traditionella, bysantiska 
ikoner målade av den kände ikonmålaren 
Photios Kontoglou.

När Heliga Philothei skadats svårt efter 
att turkarna misshandlat henne förde nun-
norna henne till ett kloster som då låg lite 
utanför Aten. Det finns ruiner kvar av det 
klostret idag och även ett kapell tillägnat 
Guds Moders intåg i templet från tiden då 

helgonet levde där. På den platsen insomnade hon i Herren 1589 och 
där hade hon sin grav. En underjordisk gång fanns från det klostret till 
en grotta där Heliga Philothei levde i bön och askes vissa perioder och 
där hon gömde sig för turkarna. Även den grottan kan man besöka och 
venerera idag. Just intill grottan finns en kyrka som är byggd i början av 
1900-talet och är tillägnad Heliga Philothei. Där bevaras hennes högra 
hands relik samt en vacker ikon av henne målad av Photios Kontoglou. 
Hela området kallas Philothei efter helgonet som verkat där. Hon lät 
även borra en brunn i det området för att folket skulle få vatten när det 
var torka och stället där den funnit kan man 
fortfarande se.

Heliga Philotheis närvaro och välsignel-
ser denna dag var mycket påtagliga för alla 
de troende som deltog i att hedra hennes 
minne och många uttryckte sin glädje och 
tacksamhet för att de fått fira denna festdag 
i en varm atmosfär tillsammans med den 
andliga familjen. Högtiden utgjorde en vik-
tig anhalt på den Stora fastans pilgrimsfärd 
efter dess första vecka och de närvarande 
blev stärkta i att fortsätta den andliga kam-
pen på väg mot Uppståndelsen och Påsken.
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”För mitt bästa”

Manolis Sfakianakis var en herde från en by i Chania, Kreta, och 
hade ungefär tvåhundra får och getter. Varje söndag, efter att ha 

matat och gett djuren vatten, lämnade han dem i sin fålla för att gå till 
byn och vara med på Liturgin, för att be för sina döttrar, sin fru och sina 
djur. Manolis var en troende man. Medan han vallade fåren bad han 
inom sig hjärtats bön, ”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig”, 
ibland högt och ibland inom sig. Vad som än hände med honom, vare 
sig det var bra eller dåligt, prisade han alltid Gud och sade:  ”Lovat vare 
Ditt namn, Herre. Vad Du än ger oss är till vår fördel.”

En gång blev Manolis svårt sjuk och blev tvungen att ta sig till Cha-
nia för att återfå sin hälsa. Läkarna sade att han behövde åka till Aten för 
att genomgå en hjärtoperation. Manolis upprepade alltid frasen ”Detta 
är för mitt bästa!”

En dag var han och handlade, han glömde bort tiden och var tvungen 
att springa till hamnen för att hinna med båten. På vägen snubblade han 
plötsligt över en sten, föll och bröt sitt högra ben. Han fördes snabbt 
till sjukhuset igen. Läkarna tog hand om hans ben, gipsade det och pla-
cerade honom i en säng. I sin säng fortsatte han att säga för sig själv: 
”Lovat vare Ditt namn, Herre! Detta är för mitt bästa!” En sjuksköterska 
som hörde Manolis, tyckte att det verkade konstigt och frågade med 
nyfikenhet:

”Vad är det du mumlar, farbror?”
”Kära syster, i morse bröt jag benet och jag prisar Gud för att jag tror 

att det är för mitt bästa!”
”Manolis, har du blivit tokig? Du bröt benet, missade båten och nu 

kommer du att vara här i minst en månad! Är allt det här för ditt bästa?”
”Jag är inte alls upprörd, min syster! Jag tror att allt som Gud ger oss 

är för vårt bästa.” 
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Nästa dag kom samma sjuksköterska springande in i den sjuke man-
nens rum.

”Manolis, Manolis!”
”Varför ropar du, syster? Är något på tok?”
”Du är en man som har tur! Gå och tänd ett ljus som är lika långt 

som du själv!”
”Varför då, syster? Vad har hänt?”
”Har du inte hört?”
”Nej, det har jag inte!”
”Skeppet Iraklio sjönk vid Falkonera (december 1962). Många män-

niskor har drunknat! Manolis, du hade hjälp av ett helgon!”
Manolis var slagen med häpnad. Han gjorde korstecknet om och om 

igen och sade för sig själv:
” Lovat vare Ditt namn! Jag bröt mitt ben, men det räddade mitt liv. 

Jag skulle ha varit död nu.”  ”Vad var det jag sade, syster? Hade jag inte 
rätt? Vad Gud än ger oss är det för vårt bästa!”
_____
Från boken ”Tack för smärtan! Guds närvaro i smärtan, sorgen och faran” (på grekiska), 
Theodoros K. Vgodzas.

Denna dag, som infaller strax efter vårdagjämningen, då nattens 
mörker börjar ge med sig till förmån för dagens ljus, firar Kyr-

kan konceptionen av vår Herre Jesus Kristus och Hans nedstigande i 
vår skuggomvälvda värld såsom Rättfärdighetens Sol. Han omvänder 
tid och historia från att ha gått nedåt, mot döden, till att gå uppåt mot 
evighetens oföränderliga vår.

Bebådelsen måste alltid firas på samma datum, ty enligt en gammal 

25 mars: Vår heligaste och eviga 
Jungfru Marias bebådelse
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tradition var det i mars månad som världen skapades av Gud. En tradi-
tion säger att det var den 25 mars som Adam blev bedragen av ormens 
löfte att själv bli gud, överträdde det gudomliga budet och blev driven ut 
ur Paradiset. Det var därför passande att naturens helande, liksom en an-
dra skapelse, skulle äga rum samma dag som fallet. Liksom människan 
blivit utsatt för döden genom Evas olydnad i världens begynnelse, skulle 
människan bli befriad i mars månad genom Jungfruns lydnad.

Den helige Irenaeus av Lyon skriver: Liksom Eva hade blivit lurad 
genom den fallne ängeln, så att hon skildes från Gud, så fick Maria höra de 
goda nyheterna genom en ängel, att hon skulle bära Gud i lydnad till äng-
elns ord. Människosläktet som blivit underställt döden genom en jungfru, 
blir frigjort genom en jungfru. Den enas lydnad blir motvikt till den andras 
olydnad.

Sex månader efter den mirakulösa konceptionen av honom som 
skulle bli Herrens Förelöpare (Johannes Döparen), sändes Ärkeängeln 
Gabriel till Nasaret i Galiléen till Jungfru Maria. Efter att hon lämnat 
templet hade hon blivit trolovad med Josef, en rättfärdig och kysk man, 
för att beskydda hennes jungfrulighet. Ängeln uppenbarade sig plötsligt 

i huset i mänsklig gestalt med en stav i 
sin hand och hälsade henne som skulle 
bli ”trösten till Evas tårar”. Han sade: 
”Gläd dig, du högtbenådade! Herren är 
med dig”(Luk. 1:28). Jungfrun släppte 
sin slända1, bekymrad över den okropps-
liga varelsens ord. Hon frågade sig om 
inte denna glädjehälsning, var som för 
Eva, ett nytt bedrägeri av honom som 
vet att förvandla sig till en ljusets ängel 
(2 Kor. 11:14). Men ängeln försäkrade 
henne och sade: Frukta icke, Maria, ty 
du har funnit nåd för Gud. Förundra dig 
inte över min märkliga uppenbarelse el-

1 I det apokryfiska evangeliet enligt aposteln Jakob, hade templets präst gett henne 
arbetet att spinna tråd för det röda draperiet till templet. Denna detalj är bevarad i 
Ortodox ikonmålning.
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ler dessa glädjefulla ord, även om din natur blev dömd till smärta och 
klagan, eftersom den blivit lurad i gamla dagar av ormen. Det är sann 
glädje och befrielse från vår första moders förbannelse, som jag kommit 
för att förkunna för dig (1 Mos. 3:16). Se, du skall bliva havande och 
föda en son, i uppfyllande av profeten Esaias’ profetia när han sade: Se 
jungfrun skall varda havande och föda en son. Och du skall ge Honom 
namnet Jesus (vilket betyder ”Frälsare”). Han skall bliva stor och kallas 
den Högstes Son.

När jungfrun hörde dessa märkliga ord, utropade hon: Hur skall det-
ta ske? Jag vet ju icke av någon man. Hon tvivlade inte på de gudomliga 
orden på grund av brist på tro som Zacharias, som straffades för detta 
med stumhet (Luk. 1:20). Men hon frågade sig själv hur detta myste-
rium skulle kunna ske i henne, utan föreningen i äktenskapet. Ängeln 
förstod hennes undran och lade ingen skuld på henne, utan förklarade 
för henne denna födelse: Helig Ande skall komma över dig; över henne 
som var full av nåd i förberedelse för Hans ankomst, och den Högste skall 
överskygga dig. Sedan påminde han henne om att Elisabet, som hade va-
rit känd som ”den ofruktbara”, hade blivit havande på sin ålderdom och 
han visade att där Gud önskar, är naturens ordning övervunnen2. Ängeln 
bekräftade vidare att den Helige Ande, som skulle komma över henne, 
skulle utföra ett mirakel större än världens skapelse. Universums kon-
ung, som finns i allting, skulle taga ner himlarna och tömma sig själv (Fil. 
2:7) genom ett outsägligt nedstigande, för att taga plats i hennes sköte. 
Han skulle förena sig själv med mänsklig natur i en förening utan sam-
manblandning och klä sig i hennes kött, genomdränkt i hennes jungfru-
liga blod liksom i kunglig purpur.

Jungfrun slog ödmjukt ner blicken mot jorden, hållande hela sin 
vilja till den gudomliga planen och svarade: Se jag är Herrens tjänarinna; 
ske mig såsom du har sagt.

Med dessa ord gav hon sitt samtycke och med henne hela den 
mänskliga naturen, till den gudomliga kraftens ankomst inom henne, 
förmedlat genom ängelns ord. Det var vid just den stunden som vår 
Frälsare tog plats i Jungfruns liv. Guds Son blev Människosonen, en 

2   Tredje stichera från Stora Aftongudstjänsten till Bebådelsen.
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enda Person i två naturer. Gud klädde Sig 
Själv i mänskligheten och Jungfrun blev 
i sanning Guds Moder (Theotokos, Guda-
föderska). Genom detta utbyte av natur-
liga egenskaper kan människan bli befriad 
från helvetet och bli Guds söner genom 
nåd.

Fullföljandet av inkarnationens mys-
terium, som var dolt även för änglarna, 
var därför inte bara ett verk av Fadern, i 
Hans välbehag, av Sonen, som kom ned 
från himmelen och av den Helige Anden, 
som överskyggade Jungfrun. Herren hade väntat på henne som Han 
hade utvalt framför alla kvinnor, att hon skulle taga aktiv del genom sitt 
frivilliga samtycke, så att befrielsen av människosläktet skulle vara en 
gemensam handling av Guds vilja och människans tro. Detta kom att 
ske genom mänsklighetens fria samverkan med den gudomliga planen, 
som föranledde det stora Mysteriet som hade blivit förberett från värl-
dens skapelse: Gud blev människa för att människan skulle kunna bli Gud 
i Honom. Jungfrun, den ogifta bruden, har blivit källan och orsaken till 
varje välsignelse för vår återupprättade natur.

I Gamla Testamentet finns ”bilder” av det kommande mysteriet med 
Guds Moder bland andra i form av den brinnande busken (1 Mos. 3:14) 
och den stängda porten genom vilken Gud allena kunde gå igenom 
(Hes. 44:2). Hon är den levande Stegen (1 Mos. 28:10-17) genom vilken 
Gud har kommit ner och låter människor klättra upp till himlen.  Hon 
har öppnat ett nytt sätt att leva för mänskligheten: kyskheten, genom 
vilken varje mans och kvinnas kropp är, som konsekvens, kallade att bli 
Guds tempel (1 Kor. 3:16; 6:19).

Hela skapelsen, som tidigare varit utsatt för förgängelsen genom 
människans överträdelse, väntade också på Jungfruns ”ja”, vilket tillkän-
nagav början av dess befrielse. Det är därför himmelen och jorden, åter-
förenade, idag utgör en jublande kör tillsammans med Adams söner för 
att lovsjunga Gud och ära Hans Moders Bebådelse.

(Översättning från Synaxarion på engelska)
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Heliga Gertrud av Nivelles 
 †17 mars 659 

Heliga Gertrud föddes i Landen, i dagens Belgien, år 629. Hon var 
dotter till den frankiske rikshovmästaren (administratör inom Franker-
riket) Pippin av Landen och hans hustru den Heliga Itta (även Ida, Itte 
eller Iduberga som åminns 8 maj). Heliga Gertruds mor uppfostrade 
sin dotter i fromhet och närde henne med kärlek till livet i Kristus. När 
Gertrud var tio år gammal höll hennes far en bankett till vilken kung 
Dagobert I var inbjuden. Under denna fest frågade kungen Gertrud om 
hon ville gifta sig med en av hans rådgivare som var son till en hertig. 
Flickan svarade att hon inte önskade någon annan brudgum än vår Her-
re Jesus Kristus. Gästerna förundrade sig över hennes själs beslutsamhet 
och erkände att hon var utvald av Gud.

Efter Pippins död drog sig hans änka tillbaka till deras egendom i 
Nivelles (nära dagens Bryssel) och tog med sig Gertrud. På uppmaning 
av den Helige Amandus, biskop av Maastricht († 6 februari) grundade 
hon ett dubbelt kloster3 för både män och 
kvinnor.

Många friare hade velat gifta sig med 
den unga adelsdamen för att få rikedom och 
makt. Vi läser i Heliga Gertruds liv4: ”för 
att hindra våldsamma män från att bortföra 
henne” klippte Heliga Itta själv sin dotters 
hår. Denna tonsur markerade att hon vigt 
sitt liv till Gud.

Efter att Heliga Gertrud mottagit nun-
nedoket från den helige biskopens händer 
utvaldes hon till abbedissa av sin mor. Ger-
3) I dubbla kloster levde munkar och nunnor i separata byggnader under direk-
tion av en gemensam abbot eller abbedissa. Sådana kloster exixterade i öst under 
den första hälften av 300-talet. I väst uppkommer de främst under två perioder: på 
600-talet med keltiskt klosterliv och på 1000-och 1100-talen under den gregorian-
ska reformen.
4) Vita Sanctae Geretrudis är skrivet anonymt av ett ögonvittne till de beskrivna 
händelserna. Hennes Vita, dvs ”liv”, är en av få källor som härstammar från 
600-talets Frankrike.
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trud var då endast tjugo år gammal. Begåvad med en fast tro och andlig 
urskillningsförmåga inspirerade hon systrarna till Gudskärlek och iver 
för asketiska ansträngningar. I hennes levnadsbeskrivning står det att 
”hon uppnådde mognad genom sin måttfulla karaktär, besinnade hjärta 
och sin fåordighet”. Hon var ”en intelligent och givmild ung kvinna som 
ägnade sig innerligt åt de sjuka, gamla och fattiga.” Hon byggde kyrkor 
och omhändertog föräldralösa, änkor, fångar och pilgrimmer. Hennes 
andliga utstrålning spreds snabbt. Efter att ha levt fem år i klostret under 
sin dotters ledning insomnade Heliga Itta i Herren (652).

Heliga Gertrud längtade efter att ägna sig själv mer åt bön och an-
förtrodde klostrets yttre angelägenheter till munkar och ledningen av 
klosterlivet till kompetenta nunnor. Hon hängav sig så ivrigt åt fasta, 
vaka och bön att systrarna upprepade gånger såg ett brinnande klot 
ovanför hennes huvud som lyste upp omgivningen med sitt starka ljus 
medan hon bad i kyrkan.

Emellertid ledde henne strikta återhållsamhet till en allvarlig för-
sämring av hennes hälsa. Vid trettio års ålder utvalde hon en av sina 
andliga döttrar, Heliga Wulfetrud, Gertruds tjugoåriga syskonbarn som 
hon själv uppfostrat, till ny abbedissa.

I fortsättningen levde Heliga Gertrud som en enkel nunna och 
mångdubblade sina böner trots sina vacklande krafter och hon mottog 
underbara uppenbarelser från Gud. När hon förstod att hennes slut när-
made sig samlade hon systraskapet och uppmanade dem att vara trogna 
sina klosterlöften och instruerade dem att begrava hennes kropp iklädd 
hennes tagelskjorta och ett gammalt dok. Tagelskjortan och doket kom 
senare att vördas av pilgrimmer tillsammans med hennes reliker. Heliga 
Gertrud gav tillbaka sin själ till sin 
himmelska Brudgum nästa dag, 
den 17 mars 659 efter att ha mot-
tagit de Heliga Mysterierna. Ome-
delbart efter hennes välsignade 
avsomnande började mirakler ske 
vid hennes grav och vördnaden av 
henne som helgon spreds i hela 
norra Europa på Medeltiden.



23

Ikonen med Heliga Gertrud är 
målad i Heliga Philotheis kloster 
och är en del av projektet att måla 
nordiska och västerländska helgon 
före schismen i klostrets kapell. 
Även helgon som är apostlalika 
kommer att avbildas. Ikonerna må-
las på kanvas som sedan klistras upp 
på väggen. Denna ikon och ytterli-
gare en i helfigur av Heliga Anna av 
Novgorod har blivit ”sponsrade” av 
två olika Ortodoxa personer från 
USA som valt att stödja klostret på 
så sätt. Att ”sponsra” ikonmålningar 
till ett kloster är något som är van-
ligt i Grekland. Nedan kan man se 

en preliminär plan gjord i Photoshop på hur norra väggen planeras att se 
ut. Det kommer att bli tio kvinnliga helgon i helfigur med höjden 1 meter 
och 18 helgon i halvfigur, 30 cm höga. På motsatta väggen kommer sedan 
manliga nordiska helgon att målas. En Kristus Pantokrator, en meter i dia-
meter, håller för tillfället på att målas och ska sättas upp i taket.



STOCKHOLM
Heliga Konstantin och Helena 

Ortodoxa församling
Fjärdholmsgränd 48, Skärholmen 
(vid Vårbergs tunnelbanestation)

Lasaruslördagen den 8 april
10.00  Gudomlig liturgi 
16.00  Aftongudstjänst

Palmsöndagen den 9 april
09.00  Morgongudstjänsten som avslutas 

med välsignelse av palmkvistar
10.00  Gudomlig liturgi

Tisdagen den 11 april
19.00  Oljesmörjelsens mysterion

Den Stora och heliga torsdagen
den 13 april

10.00  Aftongudstjänsten med Basileios-
liturgin 

19.00  Morgongudstjänsten med läsning 
av de tolv evangelieperikoperna

Den Stora och heliga fredagen
den 14 april

10.00  De kungliga timmarna 
(3:e, 6:e och 9:e timmen)

16.00  Stora fredagens aftongudstjänst då 
Epitafion bäres ut

19.00 Morgongudstjänsten med klago-
sången över Epitafion och begrav-
ningsprocessionen

Den Stora och heliga lördagen
den 15 april

21.00  Läsning ur Apostlagärningarna
22.00  Midnattsgudstjänsten och påsk-

nattens morgongudstjänst och 
Chrysostomosliturgi

UPPSALA
Theotokos avsomnande -

Uppsala grekisk-ortodoxa församling
Uppsala Gamla kyrkogård, bakom universitets-

biblioteket Carolina Rediviva

Onsdagen den 12 april
18.00 Oljesmörjelsens mysterion

Den Stora och heliga torsdagen
den 13 april

18.00  Morgongudstjänsten med läsning 
av de tolv evangelieperikoperna

Den Stora och heliga fredagen
den 14 april

7.30  De kungliga timmarna
(3:e, 6:e och 9:e timmen)

ca 9.00 Stora fredagens aftongudstjänst 
då Epitafion bäres ut

Den Stora och heliga lördagen
den 15 april

9.00  Aftongudstjänsten med Basileiosli-
turgin

PÅSKDAGEN den 16 april
15.00  Agapevesper där evangeliet läses 

på olika språk och påskprocession
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