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■ Metropolit Kyprianos egen rapport från sitt sjätte besök i Stockholms Ortodoxa stift 

Pastoral tjänst
i Sverige

16-21 september 2016 (kyrklig kalender)

Ära åt vår allom barmhärtige   
Gud för allting! Ära åt Dig, 

allra heligaste Treenighet!
Tankar, känslor och ord av lov 

och tacksägelse till vår Herre och 
Gud väller upp inom oss och fort-
sätter att överväldiga oss för att vi 

genom Guds nåd återigen blivit bevärdigade att ge vår ringa 
pastorala tjänst till vår Kyrkas lilla flock i Sverige för tredje 
gången 2016. 

Vi (jag själv som ställföreträdande biskop, Fader Jiří Ján och 
subdiakon Antonios Hagiokyprianites) gästade återigen detta 
vackra land i norr, vilket mottog oss i sin vårlika höstfamn un-
der fem dagar.

Den klarblå himlen, den oändliga grönskan, stilla sjöar, den 
rena luften, mycket behagliga tem-
peraturer för de nordliga förhål-
landena och det svenska folkets 
ljusa leenden och enkla vänlighet 
hade, som alltid, en upplyftande 
effekt på oss och hjälpte oss att be-
möta ett ganska intensivt pastoralt 
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program, vilket hade sitt cen-
trum i biskopsresidenset där 
de Heliga Gudakrönta, apost-
lalika Konstantin och Helenas 
kyrka befinner sig.

* * *
Med välsignelse av den svårt 

sjuke och sängliggande  Biskop 
Johannes av Makarioupolis, grundaren och "pelaren" till vår 
mission i Skandinavien (från 1985), ● firade vi liturgi i Heliga 
Philotheis kloster (17 september [kyrklig kalender]), och i bi-
skopsresidenset med hela vårt prästerskap och Hans Nåd Bi-
skop Johannes närvarande i sin rullstol (söndag 19 september); 
● besökte vi den väldiga Skogskyrkogården i Stockholm, där 
vi firade minnesgudstjänster vid flera av våra avsomnade brö-
ders och systrars gravar (20 september); ● hölls en mycket upp-
byggande församlingssynaxis i form av dialog med närvaro av 
även flera heterodoxa vänner (19 september); ● diskuterade vi 
länge med vår biskopsrepresentant Fader Anders Åkerström,  
sätt att stödja och bättre organisera vår mission i Sverige (med 
bl.a.  förbättring av och utökning av gudstjänster, program för 
fler kateketiska aktiviteter och grundandet av ett mansklos-
ter tillägnat alla skandinaviska helgon; mycket uppmuntrande 
steg har redan tagits i denna riktning och under 2017 förväntar 
vi en betydelsefull utveckling); och slutligen ● mötte vi våra 
troende och andra som genomgår allvarliga personliga och fa-
miljeproblem för bikt och vägledning (18 och 20 september).

Gästfriheten var grekisk med en påtaglig österländsk nyans, 
våra personliga relationer mycket hjärtliga, törsten för kärlek 
och förståelse stor, andan av självuppoffring spontan, vårt präs-
terskap (Fader Anders, Fader Stefanos och diakon Fader Theo-
charis) tjänstvilligt och bedjande, 
vår munk Kyprianos och våra nun-
nor  Moder Magdaleni och Syster 
Lydia med en ljus uppsyn. När-
varon av en mångfärgad försam-
ling (dominerad av ljusbrunt denna 
gång) gjorde ett starkt intryck, det 
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melodiska ljudet av olika 
språk (svenska, grekiska, 
ryska, arabiska, rumänska, 
serbiska och engelska) posi-
tivt överraskande och eta-
blerandet och odlandet av 
ett djupare genuint Ortodoxt 
medvetande tydligt, påtag-

ligt, tillfredsställande och hoppfullt.
* * *

Med blicken och hjärtat vända mot januari 2017, när vi återi-
gen kommer att besöka det vackra Sverige, om Gud vill, vör-
dar vi vår Herres allheliga Kors, genom vars kraft vi lovprisar 
Theotokos, under vars lysande beskydd, vi åter bevärdigats att 
utöva vår pastorala tjänst i Sverige med vår synods välsignelse 
efter upphöjelsen av Korsets högtid. 

Ära åt Gud! Heliga Treenighet, ära åt Dig!

21 september 2016 (kyrklig kalender)
† Apodosis av det dyrbara Korsets upphöjelse 

† Metropolit Kyprianos
av Oropos och Fili


