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LEDARE

år har vi för första gången på många år inom församlingen arrangerat två pilgrimsresor utomlands och ännu en liten utfärd för att besöka en plats som har
med Sveriges kristnande att göra. Att vår lilla församling arrangerat pilgrimsresor
igen 2017 är något som mycket glädjande och välsignelsebringande.
Den Helige Sarapion Sindoniten, en av de mest kända s.k. ökenfäderna i
Egypten på 300-talet, gjorde en gång en pilgrimsresa till Rom. Där fick han
höra talas om en berömd eremit, en kvinna som levde i avskildhet i ett litet
rum utan att någonsin gå ut. Sarapion ställde sig frågande till detta sätt att
leva -själv var han oftast på väg någonstans- och sökte därför upp henne och
frågade: ”Varför sitter du här?” Hon svarade: ”Jag sitter inte. Jag är på Resa”.
Jag sitter inte. Jag är på resa. Detta är kännetecknande för kristen tro och
för en livaktig församling. Ortodox kristen tro är att vara på väg. Vi är på resa
genom vårt hjärtas inre, en resa som inte kan mätas i timmar på klockan eller dagar i almanackan. Det är en resa ut ur tiden, in i evigheten, som enskild
kristen eller som församling.
Ett av de äldsta orden för den kristna tron är helt enkelt ”vägen”. ”Men vid
just den tiden”, heter det i Apostlagärningarna, “blev det ett allvarligt upplopp
med anledning av Vägen” (Apg 19:23) Namnet understryker det praktiska i
den kristna tron. Den kristna läran är mer än en teori om universum, mer än
en lära nedskriven på papper; den är den väg längs vilken vi färdas -i ordets
djupaste och sannaste bemärkelse, livets väg.
Det finns bara ett sätt att upptäcka vad den ortodoxt kristna tron egentligen innebär. Vi måste ta steget in på den vägen, överlämna oss helt och hållet,
sedan kan vi börja se med egna ögon. Så länge vi stannar vid sidan av vägen
kan vi aldrig förstå. Naturligtvis behöver vi få en del fingervisningar innan vi
börjar. Vi måste få veta vilka vägmärken vi skall hålla utkik efter, och vi behöver sällskap på resan. Utan hjälp från andra är det knappast möjligt att börja
resan, men det är ju just detta som är poängen med en gemenskap, med en
församling!
En spridd missuppfattning av Ortodox tro är att den likt andra religioner innehåller en serie antaganden som vi håller för troliga eller kanske t.o.m.
Omslagsbilden är från pilgrimsfärden till Serbien som några församlingsmedlemmar gjorde i maj 2017 och visar nunneklostret tillägnat Heliga Treenigheten
i Manasija som finns på Unescos lista över världsarv.

sanna. Så är dock inte fallet; Ortodox tro är, i första hand, en psykoterapeutisk
metod för den sjuka själens helande. Ortodox tro är inte att hålla vissa utsagor
för sanna utan att leva dessa utsagor. Den som därmed inte antar den ”ordination” som läkaren har anvisat blir därmed inte heller frisk. Med detta är Ortodox tro unik och skiljer oss från alla andra kristna samfund, som vi menar inte
bevarat den ordination som “vår Herre förkunnade, apostlarna utlade och våra
heliga fäder bevarat” på det sätt som vi har gjort.
Att vara Ortodoxt kristen är alltså att vara på väg, dvs att starta den ordination som leder till den sjuka själens helande, där slutmålet på vår väg är
gudomliggörelse, theosis. Den Ortodoxa kyrkans fäder talar ofta om tre stadier
på denna ”väg”, nämligen upplysning, rening och gudomliggörelse. Med ”upplysning” menas det kristna dopet, där vi inlemmas i Kristi kropp - Kyrkan. Till
”rening” anvisar de heliga Fäderna redskapen bön och fasta. De första steg vi
måste ta på vår väg är alltså dessa. För lekmän innebär bön till att börja med
dagliga morgon- och aftonböner, som återfinns i en vanlig Ortodox bönbok,
samt söndaglig gudstjänst -den Gudomliga Liturgin. Och fasta innebär att
delta i Kyrkans 4 föreskrivna perioder (den Stora Fastan innan Påsk, Apostlafastan, fastan till Gudaföderskans insomnande och Julfastan) samt varje onsdag
och fredag. Och med fasta menas att man avstår från kött, fisk, ägg och mjölkprodukter och äter mat från växtriket istället.
Med dessa redskap färdas vi mot gudomliggörelse och ”den dag som är
utan afton”. Det vi har att minnas är att vi aldrig är ensamma på vår resa. Vi
har medresenärer och dessa är i första hand de vi samlas tillsammans med för
att fira söndagens liturgi. Till och med när vi är ensamma så betonar vi denna
gemenskap i den bön som vår Herre själv har lärt oss. Vi ber ”Fader vår” och
inte ”Fader min”! Må 2018 bli det år där vi fortsätter våra pilgrimsresor tillsammans och vår resa genom vårt hjärtas inre!

ORTODOXT KYRKOLIV 2018
Glöm inte att förnya Ditt medlemskap av församling inom stiftet
(100:- per medlem eller familj) eller betala Din prenumerationsavgift för
icke-medlem (80:- per prenumeration).
För vår planering ser vi att prenumerationsavgift eller avgift för medlemskap insättes på Pg. 489 94 53-7 före 2018-02-28. 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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Rundresa i Serbien

I

27 maj-3 juni 2017

maj reste en liten grupp från vår församling till Serbien. Gruppen mottogs i Belgrad av undertecknad (Marinela från församlingen). Vi stannade i Belgrad en dag och besökte många kyrkor där
varav speciellt fint var att besöka helige Sava katedralen vilken är
den största ortodoxa kyrkan på Balkan och en av de största ortodoxa
kyrkor i världen.
På väg vidare besökte vi patriark Pavles grav i klostret Rakovica utanför Belgrad, en liten oas av frid och lugn. Huvudkyrkan är
tillägnad ärkeänglarna Gabriel och Mikael. Vi noterade att de flesta
kyrkor vi kom att besöka var tillägnade ärkeängeln Gabriel och fick
en känsla att han följde och beskyddade oss under resans gång.
Vi reste genom dalar och kullar, underbart vacker natur mot klostret Lelic i västra Serbien. Vi övernattade i klostret Lelic vilket är
tillägnat helige Nikolaj av Smyrna där vi vördade relikerna av helige
Nikolaj Velimirovic,vilkens skrifter vi ofta läser ur i våra kyrkor.
Nästa dag, efter
en underbar frukost
och ett fint andligt
samtal om Kyrkans
utmaningar i dessa
svåra tider, åkte vi
till det närbelägna
klostret i Celije, tillägnat
ärkeängeln
Gabriel, där vi vördade helige Justin
Popovics reliker och
Helige Nikolai av Smyrnas kloster där relikerna av
fick uppmuntrande
Nikokaj
Velimirovic finns.
tillrop när en av
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Guds Moders avsomnandes kloster med relikerna av tsaritsan Milica nära
Ljuobostinja.

nunnorna fick reda på att vi tillhörde den Grekisk-ortodoxa kyrkan
som följer fädernas kalender.
Vi åkte vidare mot klostren i Ovcar-Kablar Banja (Banja betyder
kurort för att det finns varma underjordiska källor överallt i området) där det finns ett tjugotal kloster varav hälften är bebodda idag.
Vi besökte fyra vackra och gamla kloster i himmelsk natur. Inte undra på varför området är känt som ”serbernas heliga berg”. I ett av
klostren tillägnat Bebådelsen tonsurerades patriark Pavle till munk.
På väg mot Nis, staden där helige kejsar Konstantin föddes, besökte vi klosterkomplexet Zica som grundades på 1200-talet av helige Savas bror som var Serbiens första konung. I klostret tillägnat
Guds Moders avsomnade nära Ljubostinja venererade vi relikerna
av tsaritsan Milica och i klostret i Bosnjane tillägnat helige Luka bad
vi vid graven till fader Gavrilos (Gabriels), som hade profetians gåva
och var äldste Tadejs andliga barn!
Efter denna delen av resan gjorde vi uppehåll i Nis där vi bland
annat besökte borgen som daterar från Romerska tiden, kyrkor,
klostret tillägnat ärkeängeln Gabriel mellan byarna Popsica och Pirkovci. Där blev vi bjudna på lunch av fader Varnava som har renoverat ett flertal kloster som varit ruiner från medeltida kyrkor och där
flera reliker hittats.
Efter att ha vilat ut, åkte vi med nya krafter mot östra delen av
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landet där vi besökte fyra medeltida kloster: Guds Moders avsomnandes kloster där fader Tadejs grav finns (som redan lokalt vördas
som helgon), Guds Moders intåg i templet där bland annat reliker av
helige Gregorios Sinaiten finns, det fantastiska nunneklostret Manasija tillägnat Heliga Treenigheten och slutligen 1300-talsklostret Ravanica tillägnat Kristi himmelsfärd där reliker av helige Tsar Lazar
finns.
Den sjunde dagen, innan hemresan till Sverige, närvarade vi vid
en Liturgi på festdagen till Heliga kejsar Konstantin och Elena i kyrkan tillägnat dem. Det kändes som en riktigt bra avslutning på denna underbara andliga resa, där vi förutom gamla medeltida kloster,
vackra kyrkor och reliker av våra ortodoxa helgon fick även uppleva
serbisk gästfrihet med mycket god mat och himmelsk natur!
Marinela Tusic

Pastoralt besök i Stockholms stift
27 maj - 3 juni 2017 (kyrklig kalender)

μ

ed den Helige Andes Nåd och de Heliga apostlalika Konstantin
och Helenas förböner, besökte Metropolit Kyprianos av Oropos
och Fili åter Sverige som ställföreträdande biskop för att delta i vårt
heliga stifts huvudkyrkas årliga festdag. En pilgrimsgrupp följde
med honom bestående av tretton personer; präster, klosterfolk och
lekmän.
På fredagen efter Pingst 27 maj/9 juni 2017 utfördes den sedvanliga mottagningsceremonin i Vårbergs biskopsresidens kyrka
av Fader Anders Åkerström, Fader Stefanos Jaerpenberg, Fader
Angelos Mourlas (från Grekland) och munkdiakon Fader Theocharis och en liten grupp troende från vår församling närvarade.
Metropolit Kyprianos besökte sedan den sängliggande Biskop Johannes, grundaren till vår mission i Sverige, tillsammans med den
grekiska gruppen. Metropoliten framförde hälsningar från synodens biskopar och från alla troende tillhörande vår Metropolis i
Grekland samt bad om Biskop Johannes förböner för ett uppbyggligt pastoralt besök den kommande veckan.
Följande lördag den 28 maj/10 juni, firade vår Metropolit Liturgi
i Heliga Philothei av Atens nunnekloster i Villberga-Grillby där Moder Magdaleni och Syster Lydia lever i stillhet i den svenska skogens
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svalkande skönhet. Efter den Gudomliga liturgin
och Τrisagion vid
graven till klostrets
grundare
Moder Philothei,
i evig åminnelse,
bjöd
klostrets
systrar alla på en
måltid utomhus.
Samtidigt närdes
alla även andligt
av en diskussion med anknytning till Pingstens högtid, vars avslutning vi firat, och Heliga Philotheis påtagliga närvaro och beskydd av
klostret tillägnat henne.
På eftermiddagen samma dag firades Aftongudstjänsten till
Uppståndelsen, Alla helgon och Heliga Konstantin och Helenas
festdag i det heliga stiftets huvudkyrka i Vårberg på grekiska och
svenska, följt av Completoriet, Akatistoshymnen till helgonen
och Nattvardsbönerna.
På alla helgons söndag, 29 maj/11 juni ledde Metropolit Kyprianos Liturgin på Heliga Konstantin och Helenas stora festdag
då Fader Anders Åkerström deltog tillsammans med Fader Angelos Mourlas, Fader Stefanos Jaerpenberg, Munkdiakon Fader
Theocharis och subdiakon Fader Antonios Agiokyprianites samt
andra altartjänare och en multikulturell mängd troende, varav
många mottog de Heliga Mysterierna. I år var det första gången
som Biskop Johannes hälsa inte tillät honom att deltaga i festdagen och han mottog de Heliga Mysterierna i sin intilliggande cell.
Efter processionen med de firade helgonens ikon och välsignande
av Artoklasia, serverades en gemensam Agapemåltid för alla som var
med på festdagen. Församlingsmedlemmarna uttryckte sin glädje
över att deras bröder och systrar från Grekland närvarade och deltog
i församlingens och stiftets stora högtidsdag.
På söndagskvällen ca kl. 19-22 genomfördes den sedvanliga Församlingssynaxis under vars första del Metropoliten talade om elva
anledningar till att den Helige apostlalike kung Konstantin värdigt
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innehar titeln ”den store”. Metropoliten hänvisade till helgonets begåvningar och bidrag, liksom även till den ”skiljelinje” som hans
påbud markerade i Kyrkans och allmänt i mänsklighetens historia.
Åhörarna lyssnade med stort intresse och deltog aktivt i den efterföljande dialogen som kompletterade festdagsfirandet av den svenska
missionens särskilda skyddshelgon.
I den andra delen av Synaxis analyserades och diskuterades en
berättelse från Leimonarion (The Spiritual Meadow), vilken visade
på ett utmärkt och spännande sätt betydelsen av Gudslik barmhärtighet och givmildhet. (Se texten i sin helhet och en sammafattning
av Synxaxis på www.ortodoxakyrkan.se/nytt/category/Synaxis.)
Måndagen den 30 maj/12 juni, guidade en liten grupp besökarna från Grekland på Skansen.
På kvällen hade Metropoliten personliga möten i biskopsresidenset i Vårberg med olika personer som han uppmuntrade, tröstade och vägledde.
Tisdagen den 31 maj/13 juni, på eftermiddagen åkte den grekiska
gruppen till det lilla samhället Järbo, två timmar norr om Uppsala. På
vägen fick gruppen tillfälle att åka genom fantastiskt vackra landskap, skogar, sjöar och fält där naturen hänryckte den förbipasserande med sin vårlika svalka och oändliga färgpalett av gröna och
blå spektra i försommarljuset som nästan aldrig avtar.
Onsdagen den 1/14 juni, firade Metropolit Kyprianos Liturgi i
kapellet tillägnat den Helige Josef den trolovade i Järbo på våra
församlingsbor Laurentios och Marjos gård. I slutet av Liturgin
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tackade Metropoliten Gud för den
gåva som denna
Gudomliga Liturgi
var, mitt i naturen,
under vilken då vi
ger Ditt Eget av Dina
Egna Gåvor till vår
Skapare och Frälsare och sammanfattar hela människans
uppgift i världen:
att genom hennes
personliga helgelse
förena hela skapelsen och frambära den helgad till vår Herre och
Gåvogivare.
Efter den måltid som de gästvänliga grundarna till kapellet bjöd
på, talade vår herde om skapelsens och materiens teorier enligt kyrkofäderna och värdinnan berättade om praktiska sätt att skydda och
bevara miljön inom ramarna av den Ortodoxa andligheten.
Τorsdagen den 2/15 juni firades Liturgi med Metropoliten i kapellet tillägnat Guds Moders avsomnande i universitetsstaden Uppsala.
Han tackade åter Gud för den Gudomliga liturgin och underströk den stora betydelsen av en Ortodox församling i Uppsala, en
stad som utgör ett av ekumenikens världscentra.
Sedan bjöd Presbytera Britt gästvänligt den besökande gruppen
från Grekland på en måltid i deras hem medan Fader Anders berättade om den helige martyren Stenfinns liv, vars minne firades
denna dag och som predikat kristendomen för svenskarna innan
schismen. Hans grav finns fortfarande bevarad och respekteras
även av lutheranerna.
Efteråt blev det rundvisning i det historiska Gamla Uppsala där
gruppen fick se den gamla kyrkan och vikingagravarna.
Åter i biskopsresidenset i Vårberg hade Metropoliten personliga
möten igen med de troende.
Fredagen den 3/16 juni följde pilgrimsgruppen, tillsammans
med några av de troende från Stockholm, med Metropoliten till
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den stora, gröna och kända Skogskyrkogårdens Ortodoxa del,
där Moder Parthenias och en annan troendes gravar besöktes
och Τrisagion firades.
Under lunchen bad Metropoliten Fader Anders att berätta Biskop Johannes mycket gripande historia och hur han grundat Heliga Konstantin och Helenas församling. Sedan gick alla till Biskop
Johannes cell, mottog hans välsignelse och sjöng vid hans säng
innan gruppen begav sig tillbaka till sitt hemland.
Vi tackade Kristus för Hans gåvor och det uppbyggande utbytet med våra bröder och systrar i det vackra Sverige i norr. Må vår
allgode Herre stärka och stadfästa den lilla hjorden i Sverige i helgelsens goda kamp och i det sanna vittnesbördet till Guds ära och
många själars frälsning.
Syster Seraphima,
Heliga Änglarnas kloster

En pilgrimsfärd

D

I de bortglömda fotspåren av den
Ortodoxe martyren Helige Sven av Arboga

e senaste åren har vi varit en liten grupp Ortodoxt troende som
tillhör vårt stift som gjort små pilgrimsfärder för att upptäcka
spåren efter de Ortodoxa helgon som verkat
på svensk mark den korta tid under att Sverige blev kristet innan schismen med den
romersk-katolska kyrkan. Vi har varit i
Munktorp utanför Köping i Helige Davids fotspår, på Birka/Björkö i Helige
Ansgars och i Eskilstuna och Strängnästrakten där vi funnit spår efter
Heliga Anna av Novgorod och Helige
Eskil.
I år, den 16/29 juli 2017, gick vår
färd till Arboga, för att gå i spåren av
det bortglömda helgonet Helige Sven
som led martyrdöden där förmodligen
någon gång på 900- eller 1000-talet. Helige
Sven stenades till döds av hedningar när han
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predikade Guds rike mitt i en offerlund strax söder om Arbogaån.
Det finns även idag gamla ekar och stora stenar i den forna hedniska
offerlunden så att man kan föreställa sig hur det sett ut då. En källa
vällde fram där Helige Svens blod flöt ut och den har alltid burit
hans namn.
Den äldsta skriftliga källan, en krönika skriven av en franciskanermunk, antas vara skriven på 1300-talet. Där står det att helige
Sven var en “renlefnadsman” (=munk) som blev mördad av ogärningsmän. Nyare källor anger att han vördades och bevarades i folkminnet som “Arbogas första martyr”. Hans namn står omnämnt på
andra plats efter Guds Moder Maria i en helgonförteckning på över
vilka helgon som vördades i Arboga under medeltiden.
Man byggde ett litet kapell till helige Svens ära av stenarna i den
gamla offerlunden. Kapellet kallas fortfarande Helge Svens kapell
och ligger lite i utkanten av den medeltida stadskärnan. Arkeologerna gissar att det byggdes på 1200-talet. Den Helige Svens kapell
är idag endast en ruin av grundstenar. Det finns en bro och en gata
som idag är en del av den moderna staden men fortfarande bär namnen Kapellgatan och Kapellbron, vilka leder till kapellet. Man bar
under medeltiden helgonets reliker längs Kapellgatan och över bron
till stadskyrkan och tillbaka på hans helgondag. Denna dag är tyvärr
bortglömd, likaså hans minne. Men det vi ska nu försöka att återuppliva igen.
***
Vår guide denna dag var vår Ortodoxe vän Nikolaj Sananés som
bor alldelses utanför Arboga och som gjort seriösa efterforskningar
om det lokala helgonet Helige Svens historia. Den första anhalten
på pilgrimsfärden var på en bro över Arbogaån där vi kunde se Kapellbron som uppkallats efter att den leder till Helige Svens kapell.
Vi kunde även se Nicolaikyrkan, byggd på 1100-talet, samt Heliga
Trefaldighets kyrka, som grundades troligen under mitten av eller
på sent 1200-tal. Den hörde till att börja med till franciskanermunkarnas kloster.
Sedan fortsatte vi till de gamla hedniska offerlundarna söder om
staden. Den största mittstenen på den hedniska offerplatsen finns
kvar än idag och kallas ”predikstolen”. Vissa anser att den mittersta
stenen sparades som minne av den predikan som den Helige Sven
höll på den stenen innan han blev dödad.
11

Några av oss följde sedan vägen till fots genom eklundarna som
på hednatiden varit tillägnade olika gudar som man då offrade till.
Vägen som var ca en kilometer gick från lunden med ”predikstolen”
och ledde fram till platsen där Helige Svens sista blodsdroppar utgjutits och där källan sprungit fram som haft hans namn. Man kunde
tänka sig att denna väg varit Helige Svens Via dolorosa. Kanske hade
han jagats av de uppretade, stenkastande hedningarna på den vägen
när han flydde för sitt liv eller så hade han släpat sig själv dödligt
sårad fram till platsen där han givit upp sin själ. En annan teori är att
han döende burits till platsen där källan uppkom.
Källan som en gång flödade så rikligt att den bildade en liten
damm där det fanns fisk och sedan kom att försörja hela stadens
kommunala vatten fram till år 1930, sinade på grund av utdikningar
och vägbyggen på 1960-talet och lades igen. Idag finns inget spår av
källan, mer än vassen som växer på slätten nedanför kapellruinen.
En känd lokalhistoriker, Lennart Stenfeldt, som skrivit en del om
Helige Sven, har funnit exakta koordinater på var källan funnits och
har diskuterat med vår guide Nikolaj möjlighet till att engagera lokala intressenter för att försöka gräva fram källan igen.
På Brattbergets sluttning i skogen ovanför den plats på slätten
där Helige Sven lämnat sin själ i Guds händer och där hans källa
finns någonstans, några hundra meter söder om Arbogaån, byggdes
kapellet till hans ära, vilket var målet för vår pilgrimsfärd denna dag
och vi fick se ruinerna av dess grundstenar. En minnessten och en
skylt invid ruinerna förklarar dess historia och helgonets.
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Vår guide Nikolaj har själv komponerat troparion och kontakion
till Helige Sven (se text nedan), vilka han sjöng för oss i kapellruinen
och var och en bad tyst en stund om helgonets förböner och vägledning, särskilt för att måla en ikon föreställande den Helige Sven.
Helige Sven led med stor sannolikhet martyrdöden god tid innan Arbogas äldsta stenkyrkor (Nicolaikyrkan och Säterbo kyrka) byggdes på
1100-talet då stora stenkyrkor måste betyda ett välbärgat och gott förankrat kristet samhälle och mindre risk att bli dödad för sin tro.
Även Lennart Stenfeldt och hans studiegrupp som engagerar sig
i lokal historia menar att Helige Sven måste ha levt under den allra
första tiden av Sveriges kristnande. Både det att han mördades av
hedningar och att hans minne är så höljt i dunkel tyder på att han
var riktigt tidig, antagligen 900- eller 1000-talet, menade Lennart bestämt. Det sätter honom i den Ortodoxa helgonkalendern.
Vi tackade vår vän Nikolaj Sananés för att denna dag på ett så levande och intressant sätt hade lett oss i fotspåren av martyren Helige
Sven av Arboga. Helige Sven, bed för oss att vi må stå starka i vår
Ortodoxa tro!
Troparion till Helige Sven TON 4
Du Guds tappre hjälte, / Västra Mälardalens stolthet, Arbogas
smycke. / Du frånsade dig dina förfäders vanföreställningar / i det
du tog ditt kors och efterföljde Kristus. / Du avslöjade avgudadyrkans vansinne, / predikande Guds rike för dina landsfränder. / Du
bringade de avskyvärda blodsoffren på skam, / givande dig själv
såsom ett fläckfritt offer till Gud. / Därför mottog du en oförgänglig
segerkrans i himmelen, / varifrån du aldrig upphör att bedja för dina
barn, /Vi som i fromhet vörda dig, helige Sven, vår fader.
Kontakion TON 3
Idag fröjdar sig landet från Mälaren till Hjälmarens strand, / nu
jublar Arbogaåns banker. / Ty en frukt av livets träd har fallit till
marken / och slagit rot i vår karga jord / och en källa av levande vatten / springer fram ur Brattbergets brant, / där den helige gav upp
sin ande till Dig. / Ära vare Dig, Kriste, vår Gud, / som ej förgätit din
förlorade flock / utan kommit och lyft av oss våra synders tunga ok,
/ och upplyft oss till gemenskap med Dig // genom den helige Svens
outtröttliga förböner.
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Pilgrimsfärd till Grekland hösten 2017

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): Fader Anders Åkerström, Fader Stefanos Jaerpenberg, Presbytera Viktoria, Moder Magdaleni (undertecknad), Margarita, Daria och Tamara från församlingen i
Stockholm. 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-talet. 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
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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 väggen 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, som 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 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-ta15

let 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
16

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 till17

baka till Sverige förutom undertecknad som stannade ytterligare en vecka.
Samma dag hade jag möjlighet att delta
i ikonmålarlektioner i regi av munkdiakon Fader Gabriel i Fili, i närheten av
Heliga Kyprianos och Justinas kloster.
Kommunens politiker upplåter lokaler
för deras aktiviteter utan eller till låg
kostnad. De har ikonmålning uppdelad
på en mansgrupp, en kvinnogrupp, två
barngrupper för olika åldrar samt en
tonårsgrupp. Andra aktiviteter som vår
metropolis i Grekland erbjuder (allting
gratis) är bysantinsk sång och instrumentspel, träsnideri, mosaik, teater och

datorundervisning.
De följande dagarna hade jag tillfälle att delta i ytterligare Liturgier då vår Metropolit Kyprianos och Biskop Klemes firade tioårsjubileum som biskopar och i en särskild minnesgudstjänst för Metropolit Kyprianos den äldre, i evig åminnelse.
Söndagen den 9/22 oktober anordnades en s.k. Tacksägelsesamling som minne av den äldre Metropoliten. Tillställningen innehöll
bysantinsk körsång, filmklipp och gamla fotografier från tidigare
tacksägelsesamlingar, tal av ett andligt barn den äldre Metropoliten
och en modern iscensättning av den förlorade sonen, vilket följdes
av grekisk folkmusik med kör och traditionella instrument. Samlingen avslutades av vår nuvarande Metropolit Kyprianos.
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
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Besök av vår Metropolit Kyprianos i september
Torsdagen den 15/28 september till tisdagen den 20 september/3 oktober
2017 kom Metropolit Kyprianos till Stockholm på besök i sällskap av Syster Seraphima från Heliga Änglarnas kloster som tolk och subdiakon Christos Katsoudas. Under dessa dagar besökte de Biskop Johannes i hans cell, firade Trisagion
på Skogskyrkogården och hade samtal med prästerskapet och olika personer i
biskopsresidenset i Vårberg. På lördagen firades Liturgi i Heliga Philotheis kloster och samma kväll Aftongudstjänsten i Vårberg. Hierarkisk gudomlig liturgi
firades av Metropoliten och det svenska prästerskapet på söndagen och samma
kväll hölls den sedvanliga andliga Synaxis i församlingssalen. Följande text är
innehållet från denna samling, avskriven efter en inspelning.
Synaxis med Metropolit Kyprianos

Det kristna livet som Kors och Uppståndelse
1. Ortodox respektive ”västerländsk” syn på Korset
Denna söndag efter det Heliga Korsets upphöjelse hade Metropolit Kyprianos talat i sin homilia, efter morgonens Liturgi, om att vårt
liv som kristna bör vara som korsfästelse och uppståndelse. Därför
inledde han kvällens Synaxis med att be Fader Anders göra en jämförelse av hur Korsets mysterium upplevs av heterodoxa respektive
Ortodoxa. Fader Anders svarade att alla heterodoxa har inte samma
syn på korset. Men i västerlandet har man sedan 1300-talet sett korset ur lidandets perspektiv. Det ser man tydligt i gamla svenska kyrkor. Före år 1250 ser vi den triumferande Kristus på korset: Kristus
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är den som besegrat döden. Men runt 1250 börjar man betona Kristi
lidande och de konstnärliga framställningarna av Kristus på korset
visar honom lidande. Samtidigt som detta kommer in i den västerlänska kyrkan så slutar man också döpa på ett ortodoxt vis, dvs med
nedsänkning. Senare under medeltiden kommer korsvägsandakten
på stora heliga fredagen då man ska visualisera vad som hände med
Kristus på lidandets väg till Golgata. Vi som känner till de Ortodoxa
fädernas tradition vet att de säger att vi ska undvika visualiseringar.
Det är något nytt som händer i västerlandet som givetvis kommer
att påverka hur den västerlänska kyrkan ser på Korset. Det är egentligen först på 1900-talet som protestantiska teologer börjar att återupptäcka hur de Ortodoxa fäderna såg på korset och den korsfäste
Kristus.
Metropoliten bad Fader Anders att redogöra för Helige Franciskus av Assisi och teologin om Kristi sår som är ett fenomen inom
samma atmosfär. Det finns även bland Ortodoxa förvirring vad det
gäller honom. Fader Anders berättade att eftersom den Ortodoxa
kyrkan inte erkänner helgon efter schismen ser den inte honom
som helgon. Men det är också en ny anda som kommer fram genom
honom som var främmande för våra heliga fäder. Så småningom
kommer även protestanter att föra vidare denna teologi om Kristi
sår. Det är en form av visualisering av Kristi sår och Hans lidande
genom vilken man tror att man får del av Hans lidande och uppnår
någon form av helgelse.
Metropoliten frågade om förhållandet mellan lidandet och uppståndelsen och Fader Anders svarade att lidandet får en mer framträdande roll än själva uppståndelsen. Åtminstone i protestantisk
tradition är det nästan så att långfredagen blir viktigare än själva
påskdagen. Givetvis firade man Jesu uppståndelse men det glädjefyllda firandet av Påsken är mer från 70-talet och framåt då man
påverkats av den Katolska och den Ortodoxa kyrkan. Det kan vara
därför som Kristi födelse firas mer i Sverige än Påsken.

2. Vägen till gudomliggörelse
Metropoliten sade att med tanke på det som Fader Anders sagt,
ser vi vilken betydelse det har att vi har rätt tro och ett rätt sätt att
leva. Vår tro lär oss vilka dogmer vi ska tro på men vi kan också se
hur dogmerna kommer in i vårt vardagsliv och påverkar vårt sätt att
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leva. Om vi har fel dogm
kommer det att leda till
ett felaktigt levnadssätt.
Om vi har rätt tro leder
den till oss ett rätt sätt
att leva. Kristi uppståndelse är fullbordandet
av Kristi lidande. Han
led och blev korsfäst
för att mänskligheten
behövde korsfästas för
den hade syndat. Men
förkroppsligandet
av
Ordets mysterium slutade inte där; den mänskliga naturen måste
gudomliggöras. Det är inte bara det att Gud förlåter oss för att vi är
syndiga, vilket korsfästelsen och offret antyder. Människan behövde
först få förlåtelse från vår Herre pga av sin synd men det är inte huvudsaken. Följande steg är att människan genom Guds Nåd kan bli
gudomliggjord.
Adam och Eva, våra förfäder, skapades av Gud och placerades
i Paradiset. Gud gav dem lydnaden och om de höll den skulle de
ha uppnått gudomliggörelse, vilket innebär en fullbordan av den
mänskliga naturen. Innan syndafallet fanns ingen fullkomlighet i
den mänskliga naturen. Det fanns en möjlighet att uppnå fullkomlighet. När Adam föll i synd lydde han de orena andarna. Kristus
kommer med sitt lidande och rättar till hela Adams fallenhet. Adam
var inte lydig men Kristus lyder den himmelske Fadern. Guds människoblivande hade inte bara för avsikt att ge oss förlåtelse för våra
synder utan att gå vidare dit Adam och Eva inte gått; till gudomliggörelse, ljus och förnyelse av den mänskliga naturen och upphöjelse
till gudomlighetens tron. Om Adam och Eva hade varit lydiga så
hade de letts till gudomliggörelse och då skulle inte Guds människoblivande och korsfästelse behövt äga rum.
Vi Ortodoxt kristna är kallade till, genom det Ortodoxa livet i
Kristus, att Kristi lidande och uppståndelse blir till vår egen. Vår
kamp är inte bara att Gud ska förlåta oss för våra synder. Vi har inte
en Gud som kräver offer och möda av oss för att Han ska bli tillfredsställd för att vi förolämpat Honom. Vi betonar inte bara Kristi
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lidande. Gud menar inte att vi måste ”betala” för att vi har syndat
utan det måste ske ett steg till: gudomliggörelse av den mänskliga
naturen och det skedde genom Kristi uppståndelse och himmelsfärd. Den före detta fallna mänskliga naturen upphöjs genom Ordet,
Kristus Guds Son till gudomlighetens tron till höger om Fadern.
Fader Anders fortsatte på Metropolitens uppmaning och sade att
här ser vi verkligen tydligt skillnaden mellan västerländsk och Ortodox teologi efter som västerländsk teologi uppehåller sig vid vem
som behöver försonas med Jesu död. Den säger att det är Gud som
måste försonas i och med Jesu död. Det som skiljer oss är försoningsläran, varför behövde Jesus dö. Men västerländsk teologi har inte
begreppet gudomliggörelse. Kanske för att lidandet betonats mer.
Syster Seraphima infogade att det som Fader Anders sade betonar
det historiska kring Kristus, vad som hände då och visualiserande
det som hände då. Det är som om uppståndelsen är inte så intressant, som om det inte har något med oss att göra. Det som uttrycker
den Ortodoxa andligheten är vad det betyder för mig personligen i
dag att Kristus uppstod för 2000 år sen. Det är inte bara något som
hände förr utan något som har betydelse för oss i vår vardag.

3. Helighet är för alla kristna
Metropoliten sade att vad Herren gjorde här i sitt jordiska liv
är något som har med oss att göra. Om Kristus har fötts, korsfästs
och uppstått måste vi också göra det samma. Vi deltar i Kristi livs
händelser. Det Ortodoxa levnadssättet är Kristuscentrerat. Det som
Kristus gjorde måste jag leva själv och då kommer jag att vara förenad med Gud. Då kommer jag att uppleva min naturs pånyttfödelse,
den gamla människans död och min naturs uppståndelse. Eftersom
jag är slav till synden är jag andligt död. Därför säger vi att det Ortodoxa levnadssättet är både Kors och Uppståndelse. Vår kamp är att
korsfästas med Kristus och uppstå tillsammans med Honom.
Vi Ortodoxt kristna vi söker inte att bara bli bättre moralist som
människor, det är inte det som är målet, utan vi vill uppnå gudomliggörelse. Vad betyder det? Vi befinner oss i ett syndigt och onaturligt tillstånd. Vi försöker genom vår andliga kamp att uppnå ett
naturligt tillstånd som Adam levde i innan syndafallet. Nästa steg
är gudomliggörelse. Det betyder att jag lever inte själv utan Kristus
lever i mig, mitt väsen har upplysts och pånyttfötts andligen. På22

nyttfödelsen börjar i detta liv och fortsätter i det eviga livet, från ljuset går vi till
ännu mer ljus, det kallas därför helighet.
Alla kristna är kallade till helgelse. Det är
ju skrivet: ”I skolen vara heliga, ty jag är
helig.” (1 Pet.1:16) Heliga är inte bara asketer, anakoreter osv, helighet är för alla
kristna. Vår natur måste pånyttfödas eftersom den är i förfall pga lidelser, begär
och synd och därför har vi inte Guds nåd.
När vi döptes i Faderns, Sonens och den
Helige Andens namn öppnades en källa
i oss av nåd och välsignelse. Vi har begravt källan med våra synder
och därför kan vi inte dricka av källans rena vatten. Vår kamp är att
ta bort allt som begraver källan och hitta den igen så att vi kan dricka
det eviga livets vatten.
För att ta emot Guds nåd räcker det inte bara att tro. Det kräver
också en kamp mot våra lidelser, begär och synder så att Guds nåd
kan bo inom oss. Det är då vi upplever gudomliggörelse och kan
säga som Aposteln Paulus ”nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig” (Gal. 2:20). Vi måste kämpa mot den gamla människan och
överskrida endast den moraliska bättringen och uppnå gudomliggörelse. Vi måste bli ett tempel för Fadern, Sonen och den Helige.
Anden. Det kan vi inte bli om vi har egoism, högmod, inte älskar
vår broder eller har dåliga tankar och om vi lever enligt våra lidelser
och begär. Kristus säger att den som vill följa Honom måste göra
vissa saker. Han sa inte att det räcker att ni tror att Han är Gud. Han
sade att ni måste försaka er själva, ta på er Korset, följa Honom (se
Matt. 16:24) och passera från liv fullt av lidelser till att bli befriad från
mörkret och komma till ljuset.
Vi ska övergå till vår andra del av Synaxis till texten där vi kan
se hur enkla människor upplevde denna gudomliggörelse med stor
ödmjukhet. Ödmjukheten är grunden som vi ska bygga vår andliga
byggnad på. Inte bara grunden utan även det material som håller
ihop hela den andliga byggnaden i alla delar av vårt kristna liv. Kristus blev människa och började med ödmjukheten då Han föddes i ett
stall och fullgjorde ödmjukheten på Korset. Den ödmjukheten ledde
honom till härligheten på Faderns högra sida.
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Texten för kvällens Synaxis

Kvinnorna som
överträffade asketens dygd
En gång medan den Helige Makarios den store bad i sin cell, hörde en
röst från ovan som sade till honom:
”Makarios, du ska veta att trots
dina böner och din askes har du ännu
inte uppnått måttet av den dygd som
två kvinnor har i den och den staden.”
På morgonen steg Geronta Makarios upp, tog sin trästav och begav sig
av till den staden. När han kom fram
frågade han och fick reda på vad de
där kvinnorna bodde och knackade på
deras dörr. En kvinna med ett glatt ansikte kom ut och tog emot honom i huset. Medan Gerontan satte sig
ner för att hämta andan, kom även den andra kvinnan. Då kallade
han dem båda till sig och så snart de satt sig ner sade han:
”Jag har bemödat mig och gått hela vägen från vildmarken och
hit. Jag ber er därför att säga mig vilken andligt arbete ni utför och
vilka dygder som ni kämpar för att uppnå.”
De svarade med stor enkelhet:
”Tro, oss, helige fader, vi delar säng med våra makar; vilket andligt arbete förväntar du dig då från oss?”
Men Gerontan bugade för dem och bad att de skulle avslöja sin dygd.
När de såg att han insisterade, sade till den helige fadern:
”Vi är främmande för den här världen och det hände sig så att vi
gifte oss med makar som är biologiska bröder. Så länge vi levat här
med våra makar, minns vi inte att vi någonsin har grälat med varandra, inte heller att ha sagt ett ont ord till varandra. Alla dessa år har
vi levt i frid, harmoni och kärlek. En gång fick vi en märklig tanke:
att lämna våra makar och gå och leva i ett nunnekloster. Vi försökte
få våra makar att låta oss gå, men vi lyckades inte övertyga dem. När
vi inte uppnådde vårt mål, gjorde vi båda en överenskommelse mellan oss och Gud: att inte ett världsligt eller respektlöst ord någonsin
skulle utgå från vår mun.
24

När Helige Makarios hörde dessa ord förundrade han sig och
sade:
”Det spelar verkligen ingen roll om någon lever som gift eller i
kyskhet, i klosterliv eller som lekman för att Gud ska ge Sin ande
och Sin nåd. Det enda som Han vill ha av oss är vår goda intention.
Geronta Makarios blev andligt mycket uppbyggd av deras dygd
och återvände till sin cell i vildmarken och prisade Gud.

Metropolitens kommentarer till texten
• Den Helige Makarios var en asket som berövat sig själv från
allt som vi har i världen, på den tiden levde de väldigt strängt. Det
är väldigt speciellt att han hör en röst som säger att just två kvinnor
som lever i världen skulle överträffa honom i dygd. Det visar på
Guds kärlek och försyn om frälsningen av en person. Även om han
levt asketiskt liv hela sitt liv fanns faran att tro att hans askes var
något betydelsefullt och tro att hans gärningar skulle leda honom till
Paradiset, att Gud skulle vara ”skyldig” honom det. Det är fariséens
fälla. Fariséen trodde eftersom att han fastade och bad att Gud var
”skyldig” honom Paradiset. Det kan vara så med oss också att när vi
fastar, ber eller ger en allmosa tror vi att vi gör något bra, att Gud är
”skyldig” oss Paradiset och att vi ska kunna leva och bara njuta och
ha det bekvämt. Och om vi är utsatta för någon prövning eller svårighet säger vi ”Varför tillåter du detta Gud? Jag är ju en god kristen,
jag har ju gjort det ena och det andra...”
• Vi känner alla till att det är inte någon liten sak eller enkelt för
en familj att leva i frid och enhet. Familjer är ofta fulla av bråk och
gräl.
• För en gift kvinna som lever med sin man och andra familjemedlemmar är det ingen enkel sak att tänka sig att bli nunna. Det
betyder att de levde ett sådant andligt liv att deras väsen öppnats
för Gud och kärleken till Honom och längtade till något högre. Bara
längtan visar hur högt de uppnått andligt. Världen hade ingen påverkan på dem fast de levde i den.
• De lovade inte att inte prata alls men att inte säga något världsligt. De mest världsliga idag är att man dömer och fördömer andra
och uppehåller sig med sådant som inte har något att göra med vårt
andliga liv. Deras tystnad visade på ett djupt inre arbete och kommunikation som de hade med Kristus genom bönen. Om de inte fått
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kraft från Gud skulle de inte kunnat hålla sitt löfte. Dessa odlade
kärleken mellan varandra och de hade aldrig bråkat eller grälat. Det
är svårt att förstå på vilken nivå dess kvinnor befann sig.
• Fader Makarios blev väldigt imponerad av dessa kvinnors andlighet och vi kan tänka oss att han kunde tänka: ”Jag lever ensam i
öknen. Jag har ingen frestelse att prata med någon. Jag är tyst för att
jag inte har någon att prata med. Jag har ingen att gräla med, osv.
Dessa kvinnor står alltså på en mycket högre nivå än jag.
• Fader Makarios begav sig hem tillbaka till öknen med stor ödmjukhet och sade att Gud ser inte till platsen där en människa lever utan till sättet den lever. Dessa kvinnor hade förflyttat öknen
till sitt hem och levde som nunnor hemma. Och en munk som inte
lever på rätt sätt kan flytta världen till öknen eller klostret och leva
på ett världsligt sätt. Det Gud vill ha är människans goda intention
och kamp. Vissa har en särskild gåva att leva i öknen eller i kloster.
Men livet som gift hindrar inte att leva på samma sätt som en munk
eller nunna vad det gäller den goda viljan och intentionen människan har. Helige Makarios fick en djupare ödmjukhet efter detta och
återvände till sin cell i öknen och förebrådde sig själv eftersom även
om han levde ensam i vildmarken hade han inte uppnått höjden av
dessa kvinnors dygd.
• Detta är en sann historia och ingen saga. Det är bra att läsa den
idag för att livet på Korset är den djupa ödmjukhet som dessa kvinnor levde i. I själva verket hade de korsfäst sig själva. Även om de
levde i familj med alla det livets problem och distraktioner så hade
de inte förlorat sitt mål med livet. Målet med livet är gemensamt
oavsett om man går i kloster eller gifter sig: det är att förena oss
med Kristus. Om någon som är gift försöker förena sig med Gud
kanske den har en större belöning än de som lever i kloster eftersom
de senare lever i en miljö som inte har så många distraktioner och
problem.

De närvarandes kommentarer

Metropoliten frågade sedan de närvarande om deras intryck av
texten och flera svarade att det var en fantastisk historia som inger
hopp. Någon sade att om man jämför med sitt eget liv, dömer man
gärna andra och säger mycket som inte har någon uppbyggelse. Det
är lättare att leva ett världsligt liv än att ta upp sitt kors. Denna historia göra att man förstår att man inte ska ha något pekfinger på andra.
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Syster Seraphima sade att kvinnorna måste göra denna stora askes utan bryta den kärleksfulla enhet och frid som fanns i familjen.
Om de skulle varit tysta med egoism och stängt in sig i sig själva och
de andra blev upprörda över det så hade det ingen andlig vinning.
Då skulle det fridfulla tillståndet förstörts som familjen hade. Därför
var det en så stor bedrift att avge detta löfte.
Fader Anders sade att det finns en frestelse många har att man
tror att om man byter miljö så ska livet och gemenskapen med Gud
förändras, istället för att börja i den livsituation man befinner sig.
Metropoliten fortsatte: Dessa kvinnor var varken filosofer, teologer eller intellektuella. Men de hade förstått att Guds rike finns inom
oss. Om vi inte ödmjukar oss kommer vi inte att finna Gud. Att byta
omgivning förvirrar oss bara mer. Förutom om vi befinner oss i svåra situationer i våra liv, då kan det vara bra att göra pilgrimsfärder
till heliga platser som kloster, förenat med bön, inre arbete och ånger
vilket hjälper oss och stärker oss andligen mycket. Varje plats där
någon helig kämpat har blivit helgad och är en källa av andligt liv.
Vår kamp i öknen och kloster eller i världen är gemensam. Må
Helige Makarios välsignelse och alla helgons vara med oss i denna
kamp. Må det nya kyrkliga året vara grundade i dess tankar.

Abba Dorotheos:
Om att inte döma sin nästa*
Abba Dorotheos av Gaza levde under 500-talet
i ett kloster i Gazaområdet. Han grundade sedan
ett eget kloster där han undervisade sina bröder och
besökare och hans tal finns nedtecknade i boken Undervisande tal, vilka är rika på andlig vägledning
och levnadsråd även för människor idag:
Bröder, om vi kom ihåg de heliga fädernas
ord och ständigt begrundade1 dem skulle det
vara svårt för oss att synda och försumma oss
själva. För, som de sade, om vi inte ringaktar det som är smått och
som inte tycks vara något kommer vi inte heller att falla i synd i det

1. Översättaren har här “mediterade över”, vilket vi anser lätt kan associeras
med meditationstekniker som inte hör till vår Ortodoxa tradition.
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som är stort och allvarligt. Jag säger er alltid att det är ur det lilla, när
man säger ”Vad betyder väl det här eller det där?”, som en dålig vana
uppstår för själen, och så börjar man ringakta även de stora tingen. Ser
du vilken allvarlig synd det är att döma sin nästa? Ja, vad är allvarligare än det? Finns det något som Gud hatar och vänder sig bort från
lika mycket? Som fäderna sade: ”Inget är värre än att döma”. Ändå
är det utifrån det som sägs vara litet som man kommer till ett så stort
ont. För börjar man att ta emot en liten tanke riktad emot sin nästa
och säga: ”Vad spelar det för roll om jag lyssnar till vad denne broder
säger?”; ”Vad spelar det för roll om jag berättar denna enda sak jag
också?”; ”Vad spelar det för roll om jag ser vad den här brodern eller
den där främlingen går iväg och gör?” – då börjar sinnet glömma sina
egna synder och fundera över sin nästa. Det föder fördömande, förtal
och förakt, vilket gör att man själv faller ned i det som man fördömer.
När man varken bryr sig om sina egna fel eller gråter över det som
är dött i en själv, som fäderna sade, kan man aldrig rätta till sig själv
utan ägnar sig alltid åt sin nästas gärningar. Ingenting upprör Gud
så mycket, ingenting leder mer till människans utsatthet än det att
förtala, fördöma och förakta sin nästa.
Att förtala, att fördöma och att förakta är tre olika saker. Att förtala innebär att man säger om någon att han ljög eller blev arg eller
bedrev otukt eller något liknande. Då har man förtalat honom, det
vill säga att man talat illa om honom, man har talat om hans synd på
ett upprört sätt.
Att fördöma innebär att man säger att en viss person är en lögnare,
eller är argsint, eller är en som bedriver otukt. Då har man dömt ut
hans beskaffenhet och påstått att hela hans liv är sådant, och på så
sätt fördömer man honom. Och detta är en allvarlig sak. Det är en
sak att säga att han blev arg, en annan att säga att han är argsint och
därmed uttala sig om hela hans liv. Fördömandet är så mycket allvarligare än varje annan synd att Kristus själv säger: ”Hycklare, ta
först bort bjälken som finns i ditt eget öga, så kan du se klart och ta
bort flisan som finns i din broders” (Luk 6:42). Han jämförde nästans
synd med en flisa och fördömandet med en bjälke; så svårhanterligt
är fördömandet, nästan värre än alla andra synder. Farisén som bad
och tackade Gud för sin framgång ljög inte utan talade sanning; det
var inte för det han dömdes. Vi är ju skyldiga att tacka Gud för att ha
bevärdigats att göra något gott, eftersom han samverkar med oss och
hjälper oss. Farisén dömdes inte för att ha sagt ”Jag är inte som resten
av människorna.” Nej, det var när han vände sig till tullindrivaren
och sade: ”Jag är inte som den där tullindrivaren” (Luk 18:11). Det
vägde tungt, för av det yttre dömde han sin nästa, hur han var be-

skaffad och, kort sagt, hela hans liv.
Därför befanns tullindrivaren vara
mer rättfärdig än han.
Som jag ofta sagt: det finns inget
allvarligare, inget som är mer svårhanterligt än att fördöma eller förakta
sin nästa. Varför fördömer vi inte
hellre våra egna fel som vi känner till
i detalj och som vi måste redovisa för
Gud? Varför rycker vi åt oss den dom
som är Guds? Vad är det vi vill göra med hans skapelse? Borde vi inte
skälva när vi hör vad som hände med den store abban när han efter
att ha hört att en broder bedrivit otukt sade: ”Å, så illa han gjorde.”
Vet ni inte hur skakande det står skrivet om honom i Ökenfädernas
tänkespråk? En helig ängel förde syndarens själ till honom och sade:
”Se, han som du dömde är död. Vart befaller du att jag ska ta honom,
till riket eller till straffet?” Vad är mer skrämmande än den bördan?
Vad innebär ängelns ord till abban om inte detta: ”Eftersom du är de
rättfärdigas och syndarnas domare, säg vad du befaller angående
denna stackars själ. Vill du förbarma dig över den? Vill du straffa
den?” Denne helige abba blev oerhört omskakad och tillbringade hela
sin återstående tid under suckar, tårar och tusen plågor, och bad Gud
förlåta honom för denna synd. Och det var ändå efter att han knäböjt
inför ängelns fötter och tagit emot förlåtelse. För när ängeln sade: ”Se,
Gud har visat dig hur allvarligt det är att fördöma; gör inte om det”,
innebar det en förlåtelse. Ändå kunde abban intill sin död inte helt
låta sig tröstas i den sorgen.
Varför ställer också vi krav på vår nästa? Varför har vi åsikter om
andras bördor? Vi har något annat att bekymra oss om, bröder: var
och en skall ägna sig åt sina egna fel. Det är Guds ensak att förklara
någon rättfärdig och förklara någon skyldig, han som känner till vars
och ens situation, förmåga, livsföring, gåvor, sammansättning och
läggning och som dömer var och en efter dessa förutsättningar, så som
bara han kan. Ja, Gud dömer olika i det som rör en biskop och det som
rör en härskare, det som rör en ledare och det som rör en lärjunge, en
gammal och en ung, en sjuk och en frisk. Och vem kan förstå dessa
domar förutom han som har skapat allt, format allt och vet allt?
______
* Uttdrag från boken Dorotheos av Gaza, undervisande tal och brev i urval (på svenska), kap. VI, sid. 40. Publicerat med tillstånd ifrån Artos förlag och översättaren Per
Rönnegård. Boken rekommenderas varmt och kan beställas på: www.adlibris.com/se.
29

H ÄN D E L S E R 2018
Samlingar i Stockholm om det andliga livet
2018 inleder vi en serie samlingar med samtal om det Ortodoxa
andliga livet. De kommer att ledas av Fader Anders den sista söndagen i varje månad efter Liturgin och kyrkkaffet i Heliga Konstantin
och Helenas församlingssal ca kl. 12.45. Det är viktigt att vi fördjupar
oss i vår tro så försök planera din tid så att du kan deltaga! Tillfälle
kommer att finnas för diskussion och frågor. Den första samlingen
kommer att genomföras söndagen den 28 januari 2018 (nya kalendern).

Pilgrimsfärd till det Heliga Landet
19-25 oktober 2018 kommer en pilgrimsfärd till det Heliga Landet
att anordnas med guidning på engelska av Biskop Ambrosios från
Heliga Kyprianos och Justina kloster, som har stor och lång erfarenhet av att anordna och guida pilgrimsfärder till det Heliga Landet. Resan kommer att samordnas med andra engelskspråkiga från England,
Australien och Nya Zeeland.
Platser som bl.a. kommer att besökas under resan: Uppståndelsekyrkan i Jerusalem med Kristi heliga grav, Golgata, berget Sion, Hel.
Johannes Döparens kloster, platsen för helige Stefanos martyrdöd,
Getsemane, Maria Magdalenas kloster, platsen för Kristi himmelsfärd, Oljeberget, Betania, Betlehem, Jordanfloden där Kristus döptes
och många kloster runt Jeriko, Sackeus mullbärsfikonträd, Frestelsernas berg, båttur på Tiberias sjö, Galliléen, Nasaret, Kana, berget Tabor
och mycket mer.
Pris: 690 Euro exkl. flygbiljett. I priset ingår övernattningar på
mycket bra hotell, frukost och middagsbuffé på kvällen varje dag,
flygtransfer, transporter med buss med luftkonditionering, särskilda
transporter till vissa kloster och platser, erfaren guide och chaufför.
Skicka intresseanmälan (ej bindande) eller frågor till hpkloster@
ortodoxakyrkan.se

Metropolit Kyprianos nästa besök i Sverige blir 2-5 mars.
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Planerade renoveringar i
Heliga Konstantin och Helena ortodoxa kyrka
Under 2018 kommer vi att fortsätta renoveringen av vår kyrka i
Stockholm. Så fort som vintern är över kommer vi att byta ut fyra
fönster i köket och församlingssalen. Fönstrena är tillverkade i Serbien och ska målas under februari månad för att sedan sättas in i
april/maj. Samtidigt kommer vi att byta träpanel på hela framsidan. Den beräknade kostnade för dessa arbeten är cirka 20.000:-.
Vi hoppas även att hinna med omfattande målningsarbete på framsidan och tornet under 2018. Det är i nulaget dock osäkert hur mycket
detta kommer att kosta, vilket beror på hur många som kan tänka sig
att ställa upp och hjälpa till.
Alla bidrag till vår renovering uppskattas och mottages tacksamt
till kyrkofonden på Pg 640 10 07-7. Märk gärna gåvan med ”Till renoveringen”.

Ortodoxt kyrkoliv utgives av Stockholms Ortodoxa stift som tillhör den Sanna
(gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan. Vår kyrka har full kommunion med
den Sanna Rumänsk-ortodoxa kyrkan under Metropolit Vlasie och den Ryska utlandskyrkan under Metropolit Agathangel av New York och Östra Amerika.
Ansvarig utgivare: Fader Anders Åkerström
Redaktion: Fader Anders Åkerström, Moder Magdaleni och Syster Lydia
Redaktionens adress: Bävernsgränd 18A6tr, 753 19 Uppsala, tfn: 018-127726
E-post: info@ortodoxakyrkan.se
Hemsida: www.ortodoxakyrkan.se
Pris: Lösnummer 35:-. Medlemskap av församling inom stiftet innebär att man får
Ortodoxt kyrkoliv utan att prenumerera. Om man vill penumerera på tidningen utan
att vara medlem av församlingen insättes 80:- på Pg. 489 94 53-7.
Gåvor till Heliga Konstantin och Helenas kyrkofond för att bistå kyrkor inom
Stockholms Ortodoxa stift insättes på Pg 640 10 07-7
Gåvor och medlemskap av Heliga Konstantin och Helena ortodoxa församling
insättes på Pg.489 94 53-7.
Gåvor och medlemskap av Theotokos avsomnande - Uppsala grekisk-ortodoxa församling insättes på Pg. 23 06 13-2
Gåvor till vårt kloster ”Stiftelsen Heliga Philothei Ortodoxa Kloster” insättes på
Bankgiro 677-0242
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Nya ikonmålningar i kyrkan i Heliga Änglarnas kloster, Grekland.
Metropolit Kyprianos besök med grupp från Grekland, maj/juni 2017.

