
�

ortodoxt kyrkoliv
Utgiven med välsignelse från H.E. Metropoliten Kyprianos av Oropos och Fili

Årgång �8 Nr 2 och 3 2006

Vi önskar alla läsare en 
välsignad jul och Theofania!



2

Ortodoxt kyrkoliv utgives av det svenska exarkatet av den Sanna (gammal-
kalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan. Vår kyrka har full kommunion med den 
Sanna Rumänsk-ortodoxa kyrkan under Metropolit Vlasie och den Sanna Bulga-
risk-ortodoxa kyrkan under Biskop Photii av Triaditza
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Redaktion: Fader Anders Åkerström
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Pris: Lösnummer 35:-. Medlemskap av församling inom exarkatet innebär 

att man får Ortodoxt kyrkoliv utan att prenumerera. Om man vill penumerera på 
tidningen utan att vara medlem av församlingen insättes 50:- på Pg. 489 94 53-7.

Gåvor och medlemskap av Heliga Konstantin och Helena ortodoxa församling 
insättes på Pg.489 94 53-7.

Gåvor och medlemskap av Gudaföderskans avsomnande - Uppsala grekisk-
ortodoxa församling insättes på Pg. 230613-2

Ledare

Snart har året 2006 gått till ända och en berättelse från Helige 
Johannes Maximovitch kommer till vårt minne:

Helgonet besökte ett hem i San Fransisco och under middagen 
frågade mannen i huset honom: ”Vladyka, vad kommer att hända 
med vår kyrka i Amerika”. Vladyka tittade på honom och visade 
med sin högra hands tumme och pekfinger en inch. Inte större än 
så här kommer den ortodoxa kyrkan att vara, men den kommer att 
vara Herrens ädelsten –liten men ädel!

Vi hör ofta storslagna visioner om vart den ortodoxa kyrkan är på 
väg och hur den kommer att växa sig större och större och starkare 
och starkare med åren, men det märkliga är att många av våra hel-
gon har profeterat den exakta motsatsen. Vi hör ofta om hur kyrkan 
växer i Ryssland och detta motiv förs ofta fram i debatten om den 
Ryska utlandskyrkans återförening med Moskvapatriarketet. Man 
talar ofta om Rysslands andliga återuppväckelse, men initierade 
källor  som skriver om religiösa nyheter i Ryssland har ofta istället 
följande att säga:

”Sociologer har nu uppmärksammat att ortodoxa biskopar försö-
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ORTODOXT KYRKOLIV 2006 och 2007
Som ni säkert har märkt har utgivningen av detta dubbelnummer 
dröjt ovanligt länge. Vi beklagar att så är fallet, men redaktören 
har haft allt för mycket annat att stå i, vilket även detta år har 
fördröjt utgivningen. Med tidningen bifogar vi en almanacka för 
2007, denna gång kraftigt expanderad enligt mångas önskemål. 
Nästa nummer av tidningen kommer till påsk 2007 och kommer 
att innehålla en översättning från Stora Synaxarion av heliga Maria 
av Egyptens liv. 

Glöm inte att förnya Ditt medlemskap av församling inom exarkatet 
(�00:- per medlem eller familj) eller betala Din prenumerations-
avgift för icke-medlem (50:- per prenumeration).

För vår planering ser vi att prenumerationsavgift eller avgift för 
medlemskap insättes på Pg. 489 94 53-7 före 2006-02-0�. Om 
inte avgift är inkommen före detta datum kommer en påminnelse 
att skickas ut.

ker förvränga det faktum att trots att mer än 10 år av religiös frihet 
funnits i Ryssland sjunker gudstjänstdeltagandet med åren istället 
för ökar… Av 12 miljoner, som bor i Moskvaområdet, bevistade 
ca 200.000 en påskgudstjänst i början på 1990 talet. År 2002 och 
framöver har detta sjunkit till ca 60.000, dvs 0,5% av befolkningen.” 
Läs mer på t.ex. .  http://www.30giorni.it/us/articolo.asp?id=1526. 

I december berättar dessutom media att Putin är på väg att genom-
driva en ny lag som antagligen kommer att göra att vi får betydligt 
bättre information om gudstjänstfrekvens i Ryssland. Fr.o.m. april 
2007 måste alla kyrkor lämna in listor på alla gudstjänstbesökare 
och referat av eventuell predikan. Lagen ingår i regimens försök att 
förhindra spontana medborgarinitiativ och fri samhällskritik, vilket 
för tankarna till  Sovjettidens organ ”Rådet för religiösa frågor” under 
ledning av en KGB general. Det som i väst betraktas som demokrati 
och en garant för ett fritt samhällsskick betraktas i Ryssland som 
ett hot mot staten. Ur en gammalkalendarisk synvinkel kan vi vara 
glada att vi bor i Sverige och inte i Ryssland, där vi fritt kan utöva 
vårt ortodoxi utan statens inblandning!
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KYRKONYHETER

Fader Anders förlänad
rätten att bära guldkors

Före den Gudomliga liturgin på julnatten 25 dec 2005/7 jan 2006 
förlänades Fader Anders Åkerström av Biskop Johannes av 

Makarioupolis rätten att bära juvelbeprytt guldkors för hans snart 
11 åriga gärning som präst i vårt svenska exarkat. Fader Anders 
betjänar varannan söndag Heliga Konstantin och Helena ortodoxa 
församling i Stockholm och är även ansvarig för alla gudstjänster 
i Heliga Philothei ortodoxa kloster och för-
samlingen i Uppsala. I Uppsala arrangeras 3 
gudstjänster i veckan. Fader Anders har ti-
digare varit ”stavrofor”, dvs. innehaft rätten 
att bära ”vanligt” kors. Han förlänades rätt-
ten att bära kors av Ärkebiskop Chrysosto-
mos av Etna (USA) efter att ha tjänat sina 
40 första dagarsom präst med daglig Gu-
domlig liturgi i nunneklostret St. Elizabeth 
the Grand Duchess of Russia i Etna och fick 
bära sitt kors för första gången 1995 då han 
koncelebrerade med – i salig åminnelse - 
Ärkebiskop Anthony av San Francisco och 
Västra Amerika (Ryska utlandskyrkan) på 
ettårsdagen av glorifieringen av den Helige 
Johannes av Shanghai och San Francisco i 
katedralen ”Guds Moder - Alla sörjandes 
glädje” där den helige Johannes oförmult-
nade reliker vilar.
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Hans Nåd Biskop Pachomie av Vranceas 
(Rumänien) avsomnande

Den 11/24 maj 2006 avsomnade, efter en kort tids sjukdom, 
Biskop Pachomie av Vrancea (i världen Ioan Morar) vid en 

ålder av sjuttio år. Han föddes år 1936 i Transsylvanien. Vid fem-
ton års ålder gick han i kloster i Râmeţ, under ledning av Abbot 
Evloghie, som nyligen anlänt från Heliga Berget, Athos. När hela 
brödraskapet, år 1954, bestämde sig för att återvänd till den gamla 
kalendern, så stödde han detta beslut, och förblev det trogen, allt 
det han skulle komma att genomlida till trots. Munkarna fördrevs 
från klostret av den nykalendariska rumänska kyrkan och ersattes 
av nunnor.

Fader Pachomie vigdes under 1955 till diakon av Biskop Galac-
tion (Cordun), och fängslades kort därefter på grund av sin trohet 
mot den gammalkalendariska rumänska kyrkan. Han spärrades in 
totalt tre gånger och avtjänade mer än fem år i några av Rumäniens 
värsta fängelser och läger — särskilt Donau kanalens dödsläger—, 
vilka han lyckligtvis överlevde, då han var extremt fysiskt stark.

Abbot Evloghie, som vigdes till biskop 1955, avtjänade totalt 
fjorton år i fängelse, medan de andra munkarna från Râmeţ, under 
hotet av förföljelse, alla återvände till det nykalendariska rumän-
ska patriarkatet. Efter det att han slutligen frigetts 1963 begav sig 
Fader Pachomie till Cucova, där ett gammalkalendariskt kloster ti-
digare existerat, som tvingats stänga år 1935. Fem personer mötte 
martyrdöden under denna med våld framtvingade stängning.

Här, på denna heliga plats, lyckades Fader Pachomie, under 
otroliga uppoffringar och ställd inför ständiga förföljelser, att åter-
upprätta ett monastiskt brödraskap. Klostret var litet, trångt och ex-
tremt fattigt men lyckades överleva, trots att det stod inför ett kon-
stant hot om rivning, ända fram till den kommunistiska regimens 
fall i december 1989. Först därefter blev det möjligt att fullständigt 
bygga om klostret och uppföra en rymlig kyrka, trapeza (matsal), 
celler, ett klocktorn, gästutrymmen o.s.v.
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Fader Pachomie konsekrerades till Biskop 1992, till stor glädje 
för hela den gammalkalendariska kyrkan i Rumänien. Till sin ka-
raktär var han ett föredöme i monastisk blygsamhet, ödmjukhet, 
vänlighet och hårt arbete. Hans allomfattande kärlek gjorde honom 
till andlig fader för ett stort antal troende i hans område, där han 
förutom klostret i Cucova grundade två exemplariska nunneklos-
ter. Sin mildhet till trots var Hans Nåd en klippa av trohet gentemot 
den kamp han hade företagit sig.

Under stora fastan i år blev Hans Nåd allvarligt sjuk, och diag-
nosticerades med obotlig lever cancer. Han blev ständigt allt svaga-
re och insomnade i Herren, på onsdagens afton den 11 maj (gamla 
stilen), efter att ha förberett sig på ortodoxt vis. Hans begravning 
ägde rum följande söndag, som var hans namnsdag.

Hela den rumänska gammalkalendariska kyrkans hierarki del-
tog i Hans Nåds begravning och tjänstgjorde tillsammans med ett 
femtontal präster och tio diakoner. Under hela gudstjänsten, som 
började kl. sex på morgonen och avslutades efter kl. ett på efter-
middagen, och firades under en baldakin på klostergården, så vene-
rerade tusentals människor hans kropp, som begravdes i en särskilt 
förberedd grav i katedralen han själv byggt. Hans verk kommer nu 
att föras vidare av hans två assistenter, Biskoparna Teodosie och 
Antonie, även om hans föredöme i hängivenhet och uppoffringar i 
högsta grad kommer att saknas.

Metropolit Kyprianos (som av hälsoskäl inte kunde närvara) 
och vår biskopssynod representerades vid begravningsgudstjäns-
terna av Biskop Ambrosios av Methoni. Åminnelsegudstjänster för 
Hans Nåd firades i Grekland och i 
församlingarna tillhörande vår kyr-
kas amerikanska exarkat, där Biskop 
Pachomie var djupt vördad. Veşnica 
Pomenire! Evig Åminnelse!
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Den Ryska utlandskyrkans och Moskva-
patriarkatets återförenande

Den Ryska utlandskyrkans fjärde allmänna kyrkomöte i dias-
pora har den 6-14 maj 2006 varit samlat i San Francisco, med 

deltagande av ca 150 delegater (biskopar, präster och lekfolk) från 
alla världsdelar. Fredagen den 12 maj antog mötet med majoritet 
en resolution som rekommenderar ett återupprättande av de euka-
ristiska förbindelserna med Moskvapatriarkatet. Inom Moskvapa-
triarkatet har redan det allmänna biskopsmötet 2004 i princip god-
känt en återförening på grundval av de dokument som utarbetats 
gemensamt av vardera sidans förhandlingsdelegationer. Biskops-
mötet har också gett patriarkatets Synod fullmakt att fatta slutligt 
beslut i frågan.

Den Ryska utlandskyrkans resolution nämner dock särskilt ett 
problemområde nämligen Moskvapatriarkatets medlemskap i Kyr-
kornas Världsråd och hur detta försvårar en återförening utan att 
schismer inom den Ryska utlandskyrkan kommer att äga rum och 
med de kyrkor som den Ryska utlandskyrkan stått i eukaristisk ge-
menskap med nämligen vår synod, under Metropolit Kyprianos, 
och de gammalkalendariska kyrkorna i Rumänien och Bulgarien. 

Att Moskvapatriarkatet inte avser att åhöra den Ryska utlands-
kyrkans oro och göra vad de önskar står klart i och med Metro-
politan Kyrill av Smolensk uttalande under hösten 2006 om hur 
viktigt det är för Moskvapatriarkatet med medlemskap i Kyrkornas 
världsråd. Vidare står det klart att den Ryska Utlandskyrkan avser 
att återförena sig med Moskva utan att detta krav är uppfyllt i och 
med att man under 2006 först brutit den eukaristiska gemenskapen 
med oss under våren 2006 och sedan i hemlighet (utan att officiellt 
publicera detta på sin hemsida) under hösten 2006 gemenskapen 
med de gammalkalendariska kyrkorna i Rumänien och Bulgarien 
utan att till dem framföra motiv till sitt handlande.

De gammalkalendariska kyrkorna från Grekland, Rumänien och 
Bulgarien har därför i oktober 2006 skickat ett gemensamt brev till 
den Ryska utlandskyrkan. I detta står bl.a. att vi avser att bryta 
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gemenskapen den dag de återförenar sig med Moskvapatriarkatet 
(Kristi himmelsfärd 2007). Dokumentet ”The Unity and Common 
Perspective of the Old Calendarist Orthodox Anti-Ecumenists of 
Greece, Romania, and Bulgaria” finns att läsa på grekiska, ryska 
och engelska på vår officiella hemsida på adressen http://www.sy-
nodinresistance.org/Theology_en/E3a3a009bKoineDelosis.pdf.

Den 11 december samlades åter den Ryska utlandskyrkan för 
synod och vid detta möte deklarerade först tre biskopar av de tio 
styrande biskoparna att man ej avsåg att acceptera återföreningen 
om inte t.ex. kravet på Moskvapatriarketets utträde ur Kyrkornas 
världsråd uppfylldes. Så småningom var det två biskopar som inte 
skrev på synodens beslut. Dessa heroiska biskopar är Biskop Da-
niel av Erie, ställföreträdande biskop för de gammaltroende samt 
Biskop Agafangel av Simferopol och Krim.

Vår åsikt är och förblir att en återförening med andra ortodoxa 
kyrkor först är möjlig då de dragit sig ur Kyrkornas världsråd och 
den ekumeniska rörelsen, samt åter bekänner ortodox kyrkosyn. 
Ett viktigt led är givetvis att den kanon som förbjuder en ortodox 
att delta i ekumeniska gudstjänster efterlevt. Dock kan vi inte no-
tera någon förbättring i denna riktning under 2006.

För den grekisk-ortodoxa kyrkan har året som gått varit värre 
än vanligt:

Den grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Christodoulos av Aten be-
sökte Kyrkornas världsråds kontor i Genève i slutet av maj 2006. 
Han inledde sitt besök med att uttrycka att han fått ”nya perspek-
tiv på den ekumeniska rörelsen.” och framhöll vidare att arbetet 
mot fundamentalism (kanske åsyftandes gammalkalendariker) inte 
ser några samfundsgränser. Generalsekreteraren svarade med att 
Kyrkornas världsråd är redo att möta fundamentalism och konser-
vatism över alla samfundsgränserna, vilket knappast gynnar vår 
förhoppning om en dialog med de ortodoxa som inte längre håller 
på traditionell ortodox kyrkosyn.

Den grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Christodoulos besök hos 
Påven Benediktus XVI i december där han (sic!) bad framför På-
ven Johannes Paulus II:s grav med den nuvarande påven är ytterli-
gare bevis på hur långt vi är ifrån varandra (se bild på nästa sida).
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Avslutningsvis är Påven 
Benediktus XVI:s besök i 
Phanar hos den ekumeniske 
patriarken och gemensamma 
bön, samt välsignandet efter 
förebild från Rom ”urbi et 
orbi”1  det avgörande beviset 
på hur långt vi är ifrån varan-
dra. På 1960-talet skrev den 
Ryska utlandskyrkan, under 
den i evighet åminnelse värda Metropolit Philaret, encyklikor till 
världens ortodoxa och alla kloster på Athos avbröt gemenskapen 
med Kontantinopel när påven och den ekumeniske patriarken hade 
träffats. Idag har de flesta röster tystnat utom vår2 .

__________
1 Urbi et Orbi (latin ”för staden (Rom) och världen”) var öppnings-

frasen i romerska proklamationer och blev senare ett uttryck i påvliga 
dokument för att beskriva påvens ställning som Roms biskop och kyrkans 
överhuvud. Uttrycket brukas bland annat om påvens välsignelse från Pe-
terskyrkans loggia på högtidsdagar. Man undrar vilket symbolspråk som 
gemensamma välsignelser av påven och den ekumeniska patriarken från 
en balkong i Phanar är tänkt att utsända? Påven över Västerland och På-
ven över Österland?

2  En kommentar till påvens besök i Phanar finns givetvis på vår of-
ficiella hemsida http://www.synodinresistance.org/Administration_en/
E1a5a001B16-Cple.pdf

Grekiska statskyrkans primas i Rom

Den ekumeniske patriarken Bartholomeos av Konstantinopel 
kysser påven när han kommer till liturgi på helige Andreas 
dag  i Phanar den 30 november 2006.
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Gemensam välsignelse från balkong i Pha-
nar efter liturgin den 30 november Helige 
aposteln Andreas dag Skall detta förstås 
som en välsignelse ”urbi et orbi” ?

Påven och den ekumeniske patriarken ut-
för åter en gemensam välsignelse trots att 
den Ortodoxa kyrkans kanones uttryckli-
gen förbjuder bön med icke-ortodoxa.

* * *
Det ekumeniska patriarkatet versus traditionell ortodoxi:
”Må en biskop, präst eller diakon om han så endast har förättat bön 

med en heretiker exkommuniceras [från den Ortodoxa kyrkan].”
45:e Apostoliska kanon

En profetia från Fader Seraphim Rose rörande vår tid:
”Vår tid liknar till mångt och mycket den Helige Markus av Efesos’ 

tid på 1400-talet… Fast vår tid är mycket värre och betydligt mer farlig 
än hans. Unionen var då påtvingad utifrån, medan de ortodoxa nu 
blivit förberedda i den ’ekumeniska’ smältdegeln av kyrkor och religioner 
genom årtionden av slapphet… Den Ortodoxa kyrkan överlevde den 
falska unionen i Florens, men efter den nya falska unionen som på-
tvingas med allt större kraft, kommer ortodoxi alls att existera förutom i 
katakomber och öknar?”

Hieromonk Seraphim (Rose), The Royal Path, The Orthodox 
Word, Sept.-Oct., �976
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Den Sanna (gammalkalendariska)
grekisk-ortodoxa kyrkans årliga synod

Tisdagen den 17 oktober 2006 höll den Sanna (gammalkalen-
dariska) grekisk-ortodoxa kyrkans sin 33:e årliga synod under 

ledning av Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili. Närvarande 
var två biskopar från Grekland, två från USA, två från Italien, en 
från Australien och en från Sverige (vår biskop Johannes). Från-
varande var biskopen från Syd Ossetien p.g.a. dålig hälsa. Fyra 
punkter togs upp:

1. Synoden godkände avsättandet av Biskop Symeon av La-
kedaimonia, f.d. exark av Österrike från synoden och den Sanna 
(gammalkalendariska) grekisk-ortodoxa kyrkan.

2. Synoden godkände att Metropolit Kyprianos skrev under det 
gemensamma domumentet “The Unity and Common Perspecti-
ve of the Old Calendarist Orthodox Anti-Ecumenists of Greece, 
Romania, and Bulgaria.” skrivet ihop med våra systerkyrkor i 
Rumänien och Bulgarien som svar på den Ryska utlandskyrkans 
återförening med Moskvapatriarkatet.

3. Synoden avslog enhälligt en begäran att få upptas i vår sy-
nod från Biskop Mark (né Ruggiero Spallone) av Genoa, Italien, 
f.d. medlem av den s.k. “Autonomous Metropolis of Western 
Europe and America” under Metropolit Evlogios av Milano. Det 
slogs fast att synoden kan uppta biskopar som ber att upptas i 
enlighet med kanonisk ordning. Eftersom Metropolit Evlogios 
jurisdiktion inte uppfyller kriterierna för en godkänd kyrka kan 
nu detta inte ske. Biskop Mark vigdes ursprungligen till biskop 
i Stockholm i Skeppsholmskyrkan den 18 maj 1997 av Metro-
polit Evlogios av Milano tillsammans med Metropolit Michael 
av Paris.

4. Biskop Ambrosios redogjorde för sina missionsresor, perio-
den oktober 2005 till oktober 2006, till Kongo, Georgien, Syd 
Ossetien, Rumänien, Österrike, Kenya, Uganda, Demokratiska 
republiken Kongo (f.d. Zaire) vilket kostat synoden €49,970.
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Helgonförklaring
i vår bulgariska systerkyrka

Midpingst, 4/17 maj 2006 glorifierade den Sanna (gammalka-
lendariska) bulgarisk-ortodoxa kyrkan under Biskop Photii 

de nya martyrerna av Batak. Representerande vår synod gjorde 
bl.a. prästerskap från vårt amerikanska exarkat, som överlämnade 
en ikon målad av Moder Justina (Biskop Johannes dotter som är 
nunna i Kalifornien). Denna ikon kom sedan att vara den ”offici-
ella” ikonen vid glorifieringsliturgin (se tidningens baksida).

Martyrerna av Batak kom att bli offer för den värsta religiösa 
förföljelsen av kristna under 1800-talet. Mer än 5000 ortodoxt 
kristna mördades 1876 för sin tro i byn Batak i nuvarande Bulga-
rien under det ottomanska riket av muslimska extremister.

Glorifieringen av de heliga nya martyrerna av Batak vid den impone-
rande gammalkalendariska katedralen till Theotokos avsomnade i Sofia, 
Bulgarien.
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Bilder från vårt svenska exarkat 2006

Julfirande i Stockholm nat-
ten till den 7 januari 2006

Julfirande i klostret sön-
dagen efter jul. Snön har 
äntligen kommit!

Fortsatt julfirande i klos-
tret. Fader Anders bärande 
guldkors!

Helige Basileios dag väl-
signas Vasilopitta tradi-
tionsenligt hemma hos 
Fader Anders
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Heliga Philothei dag lör-
dagen den 4 mars i klostret 
i Grillby. Subdiakon Stefa-
nos tjänstgör.

På Stora och Heliga onsdagen 
firas ett av kyrkans sakrament: 
sjuksmörjelsens mysterium. 
Olivoljan från oljelampan på 
det heliga Bordet välsignas. 
Oljelampan står på en ”bädd” 
av vete omgiven av sju vaxljus.

Stora och Heliga fredagens 
kväll bärs Epitafion i proces-
sion runt kyrkan i Stockholm.

Påsknatten i Stockholm: Kristus 
är uppstånden! Ja, Han är san-
neligen uppstånden!
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Påskdagens agapevesper 
i Uppsala. Bordet där epi-
tafion legat (graven) är nu 
full med blommer som bär 
bud om Kristi uppstån-
delse.

Procession vid påskdagens 
agapevesper. Alla är ”lite” 
hesa av allt sjungande!

Guds Moder välsignar 
skaran som samlats för 
att fira hennes avsom-
nande i Uppsala den 28 
augusti 2006!

Församlingen i Stockholms 
festdag: heliga Konstantin 
och Helena. Församlingen 
gästas av präst från Mosk-
vapatriarkatet. 
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Berökning före det stora 
intåget. Alla bilder nedan 
är från firandet av den 
helige Nikolaos i klostret 
den 19 december 2006

Biskop Johannes deltar i 
vår metropolits och klos-
ters namnsdagsfirande i 
Grekland den 15 oktober 
2006.
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Kortfattade patristiska budskap

                Bekännelse av tankar*

Hans Eminens, Metropolit
Kyprianos av Oropos och Fili

Ett mycket viktigt ämne i den kristnes andliga liv är tankar och 
bekännelse av dem.

När den troende närs av religiösa budskap av västlig härkomst 
och inte av patristisk, dvs. fast föda, blir den troende oerfaren i den 
osynliga striden. Han eller hon förtvivlar, så fort denne utsätts för 
kamp och håller på att drunkna i hädiska tankar och tvivel, i onda 
tankar och hat till sin broder och i skamliga och erotiska tankar.

Som verkliga vetenskapsmän inom området urskiljning och bot av 
tankar vägleder oss de heliga fäderna osvikligt i detta svåra ämne.

För att bli fri från de tre vanligaste sorternas tankar, dvs. hädiska, 
onda och skamliga tankar, måste de tre delarna av själen botas, va-
rifrån dessa tankar har sitt ursprung: förmågan till förnuftsmässigt 
tänkande, förmågan att handla och förmågan till begär.

Den förnuftsmässiga delen botas genom bön och ödmjukhet, 
handlingsförmågan genom kärlek till vår nästa och begären genom 
allmän återhållsamhet och vedermödor.

Detta är vad den Helige Maximos Bekännaren råder oss till [när 
han skriver]:

”Själens handlingsförmåga tyglas av kärlek, begären förintas 
av återhållsamhet och förnuftet får vingar av bön och sinnets ljus 
skall aldrig fördunklas.”
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*   *   *

Eftersom vi faktiskt är andligt svaga, strider den avundsjuke Djä-
vulen ständigt emot oss; vårt hjärta fylls av sorg, oro och modlöshet. 
[Vi drabbas av tanken]:Vad skall det bli av oss?

Vi skall finna stor tröst vid sådana tillfällen i bikten. När vi böjer 
knä under biktfaderns heliga Epitrachelion (del av prästens skrud), 
låt oss avslöja vårt hjärtas innehåll för honom med uppriktig ånger 
och självförebråelse.

Vi besöker inte biktfadern enbart för våra synders skull, utan 
också för att bli stärkta i den andliga kampen.

Tillsammans med innerlig bön, förakt av onda tankar och själv-
förebråelse bör vi absolut använda oss av den heliga bikten.

Vad än Satan sår och planterar i våra hjärtan, rycker vi upp det 
med rötterna och förstör det genom uppriktig bikt.

Den Helige Johannes Klimakos säger att ingenting ger tankarna, 
och genom dem de orena andarna, så stor makt över oss, som när 
de förblir gömda och obiktade inom oss.

Samma helgon skriver karaktäristiskt:
”Liksom ägg kläcks som är värmda i dynga, så ”kläcks” tankar 

som inte biktats och leder till handling.”
Låt oss då inte skämmas när vi bestormas av lidelsefulla och 

syndfulla tankar, utan låt oss ta vår tillflykt till vår biktfader för att 
finna tröst och styrka.

*Källa: Tidsskriften Agios Kyprianos, nr 146 (februari 1981), 
sid.5.
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Kortfattade patristiska budskap

Välsignad andlig sorg*

Hans Eminens, Metropolit 
Kyprianos av Oropos och Fili

Följande fråga hörs ofta från våra bröder i Kristus:
”Hur är det möjligt att be med uppriktig sorg över våra felsteg, 

att gråta över våra synder och finna själsfrid när vi befinner oss i 
världen med så mycket som distraherar; människor, arbete, barn, 
störande moment och frestelser?”

Sannerligen, världen, vår omgivning, har inte bara förändrats 
(och fortsätter att förändras) i förhållande till förr, utan den har 
också fjärmat sig [från Gud] – den har bokstavligen förlorat all 
helighet.

Samhällsstrukturens tilltagande gudlöshet, all form av 
förorening och förstörelse på det ekologiska området, hastigheten, 
oljudet, växandet av storstadsdjungeln omkring oss, ”lyckoidealet”, 
överflödet och då vår nästa sluter in sig i självtillräcklighet och 
självupptagenhet, sätter allt detta en svår press på den troendes själ, 
som vill leva ett liv i Kristus.

Efter en utmattande dag försöker den troende att samla sitt 
sinne i bön, men förgäves. Hela dagen har han eller hon tagit in 
”världen” genom sina sinnen och den har dominerat den troendes 
hjärta. Under dagens lopp har fienden ostört sått på själens åker 
och skyndar sig nu att skörda- vad annat än slöhet, kylighet, 
fåfängliga och syndfulla distraktioner, fantasier, gäspningar och en 
vilja att göra saker fort. Och den stackars själen förblir andefattig, 
utan deltagande, oförändrad och flödar inte av Guds nåd och 
välsignelse.

Vad råder oss våra mycket erfarna och eviga andliga lärare och 
handledare till de heliga fäderna?

”Om den som lever bland människor avskär sig sin egen vilja 
och inte uppmärksammar andras synder, kommer denne att erhålla 
andlig sorg.”
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En välsignad andlig sorg efter Guds vilja är själens uppståndelse. 
Den som har smakat, om än bara en enda gång, den underbara 
sötman av andlig sorg i Kristus och dess förvandlande förmåga 
förstår dessa av Gud inspirerade patristiska ord.

Eftersom vi lever i en alienerad värld, låt oss anstränga oss 
att avskära vår vilja (både i stort smått) och inte uppmärksamma 
andras synder och svagheter.

Vi bör underordna oss Guds vilja, som uppenbarar sig i vårt 
vardagsliv på olika sätt och förneka vår egen vilja, våra egna tankar 
och ”tycken” för att uppnå själsro, frid, kärlek och enhet med vår 
Herre och med vår nästa.

Låt oss aldrig döma eller tala illa om vår broder. Låt oss skydda 
vår nästa med vår kärleksfulla medkänsla. Låt oss vara överseende 
och beredda att be en bön för honom eller att säga honom ett vänligt 
ord.

Denna andliga träning, dvs. det ständiga förnekandet av oss 
själva och vår egen vilja till förmån för vår nästa och undvikande av 
uppmärksammandet av andras fel, när det kompletteras och stödjs 
av Jesusbönen, kommer med säkerhet att leda oss till att beslutsamt 
vända oss inåt till välsignad själviakttagelse, till medvetenhet om 
vår egen uselhet, till självkännedom, till självrannsakan och till 
välsignad andlig sorg.

Då kommer våra tankar att börja bli samlade och vårt hjärta att 
återupplivas och bära frukt. Då kommer vi att känna oss som Adam 
som sörjde utanför paradiset på grund av att han förlorat sin av Gud 
välsignade lycka. Då skall en sorg efter Guds vilja komma och med 
den välsignade tårar och glädjefull sorg.

Och dessa tårar kommer att fördjupa ödmjukheten och 
ödmjukheten skall föröka tårarna. Då kommer sinnet att återfå sin 
hälsa, det skall bli upplyst och skall ständigt vara bundet till Gud 
i kärlek. Och det skall frukta att fjärma sig längre från Livgivaren, 
eftersom det kommer att veta att ”det sinnet som är på avstånd 
från Gud antingen blir djuriskt eller demoniskt”.

”Broder, omfamna den andliga sorgen med hela Ditt hjärta; det 
är en del av det goda inre arbetet. Ansträng Dig att avskära Din 
vilja vid alla tillfällen; detta räknas för människan som ett offer. 
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Och detta är meningen med versen: ’Ty för Din skull lida vi dödens 
kval hela dagen lång, vi hava räknats såsom slaktfår’.”

*Källa: Tidsskriften Agios Kyprianos, nr 224 (maj-juni 1998), 
sid. 285-287.

Kortfattade patristiska budskap

”Återvänd idag”*

Hans Eminens, Metropolit
Kyprianos av Oropos och Fili

Vårt resonemang skall återigen handla om ånger och omvän-
delse.

Den sant kristnes liv är en ständig omvändelse.
Den troende är alltid mentalt nedfallen inför Guds majestäts tron, 

och med uppriktig ånger och medvetenhet om sin syndfullhet, stam-
mar publikanens ord: ”Gud var mig syndare nådig!”

Den troende frestas inte av den falska uppfattningen och själv-
säkerheten att ”handlingar” och ”goda gärningar” gör att denne 
”förtjänat” Paradiset genom dessa.

Den troende har ständigt framför sig sitt hjärtas ”mörker”; de 
demoniska lidelserna som skiljer honom eller henne från källan till 
ljus och helgelse, vår Herre och vår Gud.

Ständigt begråter han eller hon och anklagar sig själv.
Den troendes ständiga bön är den helige Efraims bön: 
”Ja, o Herre och Konung, giv mig förmågan att se mina egna 

synder och icke döma min broder!”

*   *   *
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Min kristne broder: det är svåra tider!
Djävulen strävar på alla sätt efter att vilseleda, om möjligt, även 

de utvalda.
Det enda som skyddar oss från den ondes förrädiska fällor är 

ångern och omvändelsen. Men inte någon ytlig eller tillfällig ånger, 
utan som ett permanent andligt tillstånd och inre arbete.

Denna ånger bevarar oss i en anda av ödmjukhet och den ödmjuke 
är den ende som är säker.

De heliga fäderna, inspirerade av Gud, råder oss att om vi, som 
människor, skulle synda och ångra oss och börja om på nytt, så bör vi 
inte upphöra med att sörja och sucka inför vår Herre ända till vår död, 
därför att om vi blir försumliga kommer vi att falla i synd igen:

”För en sorg efter Guds vilja tyglar själen och tillåter den inte att 
falla.” ”Om någon faller i vilken synd som helst och inte visar ånger 
motsvarande sitt felsteg, faller denne lätt i samma nät igen.”

*   *   *

Min älskade broder; skjut inte upp Din omvändelse och Ditt 
återvändande till Herren till morgondagen, till framtiden eller till 
ålderdomen. Ingen vet vad morgondagen kan bära med sig.

Omvänd Dig idag och låt Guds vilja ske imorgon. Nu när Du 
kan, fall på knä inför vår Frälsare med uppriktig ånger för att finna 
Din förlorade frid.

”Denna röst ropar till människan intill hans sista andetag: 
återvänd idag!”

”Vi kommer inte att bli straffade i framtiden för att vi syndat, 
inte heller kommer vi att dömas för den skull, eftersom vi har en 
föränderlig natur, men för att vi syndat och inte ångrat oss och inte 
vänt oss bort från den onda vägen och vänt oss till Herren, när vi 
fått förmågan och möjligheten till ånger och omvändelse.” (Den 
helige Theognostos)

*Källa: Tidsskriften Agios Kyprianos, nr 153 (september 1981), 
sid.37.
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Det svenska exarkatet och Internet
Under våren 2006 har församlingarnas hemsidor fått ett nytt ut-

seende med nytt innehåll. Gå gärna in och titta! Adressen är www.
ortodoxakyrkan.se/stockholm eller www.ortodoxakyrkan.se/upp-
sala. Vi spränger snart vallen 1 miljon ”öppningar” eller ”hits” per 
år på vår hemsida. Under 2005 hade vi 961 111 ”hits”!

Eftersom vi får så många förfrågningar om andra ortodoxa kyr-
kor i Sverige försöker vi hålla länksidan så uppdaterad som möj-
ligt.

Under 2006 har också pdf-filer av alla av oss digitalt produ-
cerade tidningar lagts i ett nyhetsarkiv under länken ”det svenska 
exarkatet” och vi har påbörjat en ny sektion om ikoner med bilder 
av förlagor som ikonmålare inom vår synod målat.
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