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ENCYKLIKA
Till alla präster och lekmän 

i Stockholm Ortodoxa Stift, Sverige

Kära fromma präster, vördade styrelse och övriga välsignade kristna i Stock-
holms Ortodoxa Stift, som håller de Heliga Traditionerna, Guds nåd och frid 
vare med er och välsignelser från oss.

Ärkebiskop Kallinikos av Atén tillsammans med övriga biskopar som utgör den 
Heliga Synoden för den Sanna (gammelkalendariska) Grekisk-ortodoxa Kyrkan i 
Grekland har med Guds hjälp beslutat att bilda Stockholm Ortodoxa Stift för den 
pastorala vägledningen av de Ortodoxa kristna, som står fasta i tron. Ärkebisko-
pen tillsammans med Synoden har även tagit ansvar för att utse en lämplig och 
värdig biskop som locum tenens (ställföreträdande biskop) för det nyetablerade 
Stiftet, vilket inkluderar alla de Skandinaviska länderna.

Under den Heliga Synodens sammanträde den 15/28 april detta år, valdes vår 
käre broder i Kristus, Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili som den kanoniska 
locum tenens för Stockholms Grekisk-ortodoxa Stift. Metropolit Kyprianos är en 
ärevördig man och mycket lämplig för ämbetet i fråga, han har stor erfarenhet av 
kyrkligt arbete och har en utmärkt kyrklig såväl som sekulär utbildning. Han har 
stort engagemang för och erfarenhet av pastoralt arbete.

Med detta brev från Synoden vill vi informera alla välsignade kristna i Stiftet, 
hjärtligt gratulera er, faderligt välsigna och uppmana er att ta emot vår käre 
broder och medcelebrant Metropolit Kyprianos på ett värdigt sätt, som en sann 
kanonisk biskop,  andlig fader och ledare. Åminn hans namn i alla ceremonier och 
gudstjänster efter Ärkebiskop Kallinikos av Aténs namn.

Inom Stiftet skall både Ärkebiskop Kallinikos och Metropolit Kyprianos åminnas 
i den stora och i den förstärkta böneföljden, medan bara den ställföreträdande 
biskopen åminns vid ”Tänk, o Herre, främst på…” så som följer: ”Tänk, o Herre, 
främst på vår Metropolit Kyprianos och förläna honom att för Dina heliga Kyrkor 
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få leva i frid, trygghet, ärbarhet, hälsa och långt liv, rätt förkunnande av Ditt ords 
sanning”.

Alla ärenden som uppkommer inom Stiftet skall omhändertas av ställföreträdande 
biskop (Metropolit Kyprianos), till vilken alla skall vända sig i  lydnad till hans råd 
och uppmaningar, vilka är till själslig uppbyggelse, frälsning och för bevarandet 
av fädernas dogmer och traditioner. Vi ber er i Stiftet att samverka med Metropolit 
Kyprianos i kärlek och harmoni, och i allmänhet fromt bidra till utvecklingen och 
framåtskridandet av angelägenheter som rör församlingarna och andra kyrkliga 
ärenden i Stiftet. Det står skrivet: ”Den som hör eder, han hör mig, och den som 
förkastar eder, han förkastar mig; men den som förkastar mig, han förkastar honom 
som har sänt mig” (Luk. 10:16) och ”Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder 
för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må 
de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke 
nyttigt.” (Heb. 13:17).

Vi försäkrar er om vår Heliga Synods välsignelser och förböner. Må Nåden från 
Givaren av allt gott, som alltid ger oss rika gåvor av Hans Nåd, vara med er alla. 

Frälsningens år 2014, 17/30 maj
DEN HELIGA SYNODEN
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