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LEDARE

Ännu ett år har gått inom Stockholms Ortodoxa Stift. Detta år har det va-
rit möjligt för oss att slutföra huvudfasen i vårt stora renoveringsprojekt i 

Heliga Konstantin och Helena Ortodoxa kyrka i Vårberg och för våra nunnor 
i Grillby att fullborda en efterlängtad utbyggnad av klostret med sex nya celler. 
För nunnornas del påbörjade byggnationen under sommaren och aslutades med 
inflyttning i den nya delen av klostret på Guds Moders intåg i templet, där vi ef-
ter Liturgin kunde gå i procession med ljus, rökelse och ikoner till den nya delen 
av klostret. För att byggnationen skulle vara möjlig har klostret haft en insamling 
som inbringat mer än en halv miljon i gåvor! Vilket ju är helt fantastiskt för ett 
litet kloster som lever ett stilla och hesykastiskt liv med lite kontakt med världen 
utanför, vilket ju verkligen visar hur Gud värnar om ett ödmjukt monastiskt liv 
i Sverige!

Vår kyrka i Vårberg har de senaste åren varit 
i behov av omfattande renovering. När kyrkan 
byggdes i mitten av 90-talet så byggdes den med 
små medel och hjälp av mestadels lekmän. När 
man bygger utan fackkunniga byggnadsarbetare 
så kan givetvis många fel ske som med tiden be-
höver rättas till. För några år sedan så renoverades 
vårt tak och nu äntligen kunde byte av fasad äga 
rum. I augusti startade bytet av fasaden och nya 
öppningsbara fönster som vi sedan tidigare fått le-
vererade kunde placeras i kök och församlingssal. 
När renoveringen påbörjades kunde byggarbetar-
na konstatera att vissa delar var av sämre skick än 
vi förstod. Den första fasen av renoveringen, att byta fasad, sätta in nya fönster 
samt byta fönsterfoder kostade 250.000:-. Tyvärr var ingången över dopkapellet 
i så dåligt skick att inget kunde räddas och hela entrén fick rivas. Vi fick därmed 
bygga en provisorisk plats för kyrkans tre kyrkklockor. Under våren 2020 är pla-
nen att bygga upp entrén igen och ett litet klocktorn. Kostnaderna är beräknade 
till cirka 50.000:- för bygget. Fas två i renoveringen har varit panelen i kyrktor-
net. Vissa delar kunde bevaras, men andra var av så dåligt skick att de fick bytas 
ut. Bland annat var ramen till det stora fönstret i tornet felkonstruerat så ramen 
var helt rutten och vatten har trängt in. Nu är dock allt bytt och kostnaden för 
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fas två slutade på 100.000:-. Under hösten har vi startat en insamling som hittills 
är uppe i 104.305:-, vilket därmed utgör cirka 26% av våra kostnader för reno-
veringen. I maj månad 2020 så räknar vi med att måla fasaden, vilken nu endast 
är grundmålad. Detta arbete hoppas vi på att klara av med frivilliga krafter inom 
församlingen, eftersom vi saknar finansiella medel för att anlita en målarfirma. 
Givetvis kommer färg att kosta en hel del, så vi har självklart ytterligare behov av 
gåvor för att slutföra denna del av den välbehövliga renoveringen.

Vi vill tacka alla varmt för era generösa bidrag till vårt kloster och församling 
2019! Utan ert finansiella stöd skulle inte vårt ortodoxa vittnesbörd i Sverige vara 
möjligt!
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Varför firar kristna jul den 25 december?

Så här års brukar frågan i rubriken dyka upp i svenska tidningar med 
en del märkliga förklaringar. Samtidigt brukar en del Ortodoxa disku-

tera det nordiska ordet ”jul” och förfasa sig över dess påstådda hedniska 
ursprung.

Vi börjar med frågan om festens namn. På grekiska heter festen Chris-
tougenna, vilket betyder ”Kristi födelse”. När festens namn sedan översatts 
till Kyrkoslaviska blev det Rozdestovo Christovo, dvs samma sak ”Kristi 
födelse och på latin Nativitate Domini, dvs ”Herrens födelse”. Men när 
kristendomen kom till Skandinavien på 800-1000-talet översätts märkligt 
nog inte latinet till fornnordiska språk utan en ny term för att beteckna 
festen används nämligen ”jul”. Ordet för att beteckna Kristi födelse an-
vänds idag på danska, svenska, norska, finska och estniska.

Ordet ”jul” är av germanskt ursprung, och sannolikt var den urger-
manska formen jehwla. Ordets ursprungliga betydelse är omstritt, men 
den kan ha betytt “fest” eller “högtid”. Genom att jämföra olika språk har 
man rekonstruerat att det urgermanska ordet var jehwla. Ordet lånades 
tidigt in i finskan, “juhla” betyder där “högtid”. Senare har finskan lånat 
in ordet en gång till, “joulu” med betydelsen “jul”. 

Det äldsta belägget för ordet jul kommer från ett fragment av den 
gotiska kalendern, Codex Ambrosianus A, som skrevs någon gång på 500- 
eller 600-talet e.Kr. Fragmentet beskriver slutet på oktober och början 
på november. Månaden november är överskriven med “Naubaimbair: 
frumaJiuleis” vilket kan tolkas som “November: första julmånaden” eller 
“November: Månaden före jul”. Omkring 730 e.Kr. skrev Beda Vene-
rabilis att anglosaxarnas kalender har månaden “geola” eller “giuli” som 
kan motsvara december eller december och januari.

Efter kristendomens införande använde germanerna samma ord för 
firandet av Jesu födelse som man använt för firandet av fester i största all-
mänhet (se mer om detta nedan). På 1000-talet i England och 1100-talet 
i Tyskland började man dock kalla det kristna firandet för “CristesMæsse” 
(Kristi mässa) som blivit “Christmas”, respektive “wîhenah” (den vigda 
natten) som blivit “Weihnachten”. I de nordiska länderna behöll man 
ordet “jul”.
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Är det då fel att använda ordet ”jul” som 
namn för Kristi födelse? Det första man 
måste förstå är enkel översättningsteori. Det 
finns två sätt att översätta en text. Det ena 
kallas formell ekvivalens och det andra dy-
namisk ekvivalens. Låt oss ta exemplet med 
det engelska uttrycket ”it’s raining cats and 
dogs”. Att översätta detta idiom enligt det 
första sättet skulle bli ”det regnar katter och 
hundar”, men är det begripligt på svenska? 
Nej, knappast! Om vi översätter enligt det 
andra sättet att översätta skulle det bli ”det 
spöregnar” och nu blev det plötsligt begripligt. När man översätter går det 
aldrig att bara översätta på ett sätt utan man måste kombinera de båda 
sätten. Givetvis är termen ”Kristi födelse” som översättning av festens 
namn enklare då det återger vad festen handlar om och dessutom mest 
korrekt, men översättningen ”jul” har en tradition som en dynamisk ek-
vivalent översättning sedan nästan 1500 år på germanskt språkområde så 
som sådan kan den knappast betecknas som ”fel” ur språklig synvinkel.

Så har vi nästa fråga om den 25 december och om kristna firar högtiden 
detta datum pga att vår Herre föddes då eller om det finns andra skäl. 
Ofta kan man läsa i tidningar och höra på TV eller radio under december 
månad att den kristna julens ursprung är en hedning fest. Man menar 
att julfirandet anknyter till en fest, Sol Invictus, som firades i Rom vid 
vintersolståndet den 25 december samt till Saturnaliefesten som firades 
17–23 december. Dessa hedniska fester skall ha varit så populära att den 
kristna kyrkan inte kunde få bukt med dem utan i stället lät dem få ett 
kristet innehåll. Men hur vet vi det? Kan detta till synes väl etablerade 
faktum i själva verket vara en faktoid?

Vi kan enkelt konstatera att det inte finns något hos tidiga kyrkofäder, 
som t.ex. Irenaeus eller Tertullianus, eller i något annat äldre material som 
stöder en tanke på att den kristna julen skulle vara en kristnad hednisk 
fest. Clemens av Alexandria talar med viss ironi om dem som inte bara 
vill veta året för Jesu födelse utan t.o.m. dagen. Själv förespråkade han den 
20/5, men påpekade också att det fanns förespråkare för 23/3, 9/4, 18/4, 



6

17/11. En skrift från år 243 uppger den 28/3 som Frälsarens födelsedag, 
medan en annan tradition lyfter fram den 25/3, vårdagjämningen enligt 
den julianska kalendern.

Redan under andra hälften av 200-talet förekom det att man firade 
Kristi födelse säger liturgiforskare. Då var det emellertid viktigare för de 
kristna att distansera sig från omgivningens hedniska sedvänjor än att an-
passa sig efter dem. Visserligen firade man Jesu födelse den 25 december, 
men detta datum hade då beräknats utifrån att man, enligt Tertullianus, 
ansett att Jesu korsfästelse ägde rum den 25 mars. I antikens judendom 
var det en vanlig uppfattning att Israels stora profeter hade dött på samma 
datum som de blivit födda eller avlade. Då borde Herren, enligt tidens 
sätt att tänka, även ha undfått livet den 25 mars. Därför firades Marie 
Bebådelse den 25 mars och därmed inföll Jesu födelse när Marias graviditet 
var fullgången nio månader senare, den 25 december.

Detta datum har alltså inget att göra med någon solkult. Möjligen fanns 
en sådan redan i det republikanska Rom, men officiell solkult infördes 
först år 274 av kejsaren Aurelianus med särskilda tävlingar till solens ära 
som hölls 19–22 oktober. Solkulten hade annars sina högtidsdagar den 
8 augusti, 28 augusti och 11 december. I den s.k. Kronografen, ett ka-
lendariskt verk från 354, alltså från en tid då kristendomen redan blivit 
dominerande, nämns att festen Natalis Invicti (den obesegrades födelse) 
firas den 25 december. Inget tyder på att denna skulle vara en fest för 
solen, snarare tyder den på kristet julfirande. Först Julianus avfällingen, 
kejsaren som ville ersätta kristendomen med solkult, försökte förlägga 
firandet av solen till slutet av december. Det gör han i hymnen till kung 
Helios som han skrev år 363. 

Att julen skulle höra samman med ett romerskt firande av vintersol-
ståndet är omvittnat först på 1100-talet i en anteckning hos den syriske 
bibelkommentatorn Dionysios bar-Salibi. Denne gör gällande att man 
i gamla tider flyttade Kristi födelses fest från den 6 januari till den 25 
december med avsikten att den kristna högtiden skulle sammanfalla med 
firandet av Sol Invictus. Teorin om julen som en kristnad hednisk högtid 
lanserades sedan i början av 1700-talet av Jean Hardouin och Paul Ernst 
Jablonski. Den senare var professor i orientaliska språk i Frankfurt a.d. 
Oder och expert på koptiska medan Hardouin mest blivit känd för sin 
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märkliga uppfattning att de flesta litterära verken från antiken i själva 
verket är förfalskningar från 1200-talet samt att Nya testamentet från 
början skrevs på latin. Tanken på julen som en från början hednisk högtid 
fördes vidare av tyska protestantiska forskare på 1800-talet.

Det nordiska julblotet är tidigast omnämnt i Ynglingasagan vars värde 
som historisk källa är tveksamt. Förmodligen är nordbornas midvinterblot 
en konstruktion, ett hedniskt svar på det kristna firandet av Jesu födelse 
på samma sätt som Asamytologin med dess treenighet Oden-Tor-Frej 
förmodligen var en konstruktion för att konkurrera med kristendomen 
liksom det eventuella hednatemplet i Uppsala.

Nordiska museet skriver på sin hemsida att i det svenska bondesam-
hället finns inga belägg för att vintersolståndet firades eller uppmärksam-
mades, även om människor hade en uppfattning om att dagarna före jul 
innebar att dag och natt var lika långa. Enligt vissa uppgifter ska det under 
förkristen tid (vikingatid) vid denna tidpunkt ha funnits en offerfest, 
vilken ibland påstås vara en förelöpare till julen i Norden. Det är dock 
ytterst oklart om denna ritual överhuvudtaget har funnits, vilket gör att 
man ur vetenskaplig synpunkt bör vara ytterst försiktig med tolkningar. 
Det troliga får sägas vara att julen uppstod när Sverige och Norden krist-
nades och att den hade mycket litet att göra med förkristet kultbruk. Så 
att associera den germanska termen ”jul” med en hednisk offerfest är en 
ytterst tveksam hypotes.

Hur som helst så återfinns den vanligaste motiveringen för att fira Jesu 
födelse den 25 dec i den Ortodoxa kyrkan i en julpredikan från 380-talet 
av vårt älskade helgon Johannes Chrysostomos. Han menade att Sakarias, 
Johannes döparens far, gick in i templets allra heligaste på den stora för-
soningsdagen den 25 september. När hans hustru Elisabet varit havande 
i sex månader (Luk. 1:26), d.v.s. den 25 mars, blev ängeln Gabriel sänd 
till Maria, som nio månader senare, den 25 december, födde Jesus.

Sammanfattningsvis så är den traditionella termen för firandet av Kristi 
födelse på nordiska språk ”jul” –en term som sannolikt aldrig har varit 
en term för en hednisk fest för midvinterblot– och den 25 december är 
och har alltid varit en kristen högtid och är inte datum för en ”kristnad” 
hednisk solkult.
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Metropolit Kyprianos besök till Heliga Philotheis dag
februari 2019 

På eftermiddagen torsdagen den 28 februari 2019 anlände vår Metro-
polit Kyprianos till Arlanda i sällskap med Arkimandrit Fader Theo-

dosios, abbot i Heliga Kyprianos och Justinas kloster, Fili, Grekland, 
Fader Jiri Jan, Syster Eupraxia från Heliga Änglarnas kloster och subdia-
kon Christos Katsoudas. De mottogs av Fader Anders, Fader Stefanos, 
Moder Magdaleni och Rafael. 

Ceremonin för mottagande av biskop firades sedan i Heliga Kon-
stantin och Helenas kyrka, Vårberg, där munkdiakon Fader Theocharis 
också deltog tillsammans med en liten grupp församlingsbor. Metropo-
liten vidareförmedlade till de närvarande Ärkebiskop Kallinikos och alla 
synodens biskopars välsignelse samt hälsningar från alla andliga bröder 
och systrar i Grekland. Han bad om allas förböner för ett andligt frukt-
bart pastoralt besök och åberopade Ärkebiskopens och Biskop Johannes 
förböner samt bönerna av den nyligen bortgångne Metropolit emeritus 
Chrysostomos av Etna, i evig åminnelse, som betytt så mycket för vår 
mission i Sverige. Sedan gick Metropoliten med sällskap för att hälsa på 
Biskop Johannes och få hans välsignelse inför de kommande dagarnas 
program. 

Fredagen den 1 mars besökte Metropoliten Skogskyrkogården till-
sammans med några av de troende och firade Trisagion, dvs själabön, vid 
några av våra hädangångna 
troendes gravar. På efter-
middagen genomförde han 
en  samling med vårt stifts 
prästerskap och diakon för 
att samtala om stiftets pas-
torala angelägenheter.

Lördagen den 2 mars 
firades Heliga Philotheis 
klosters festdag för tretti-
onde gången sedan klostret 
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grundades. Festdagen var flyttad till denna dag från kommande måndag 
(19 februari, kyrklig kalender) för att fler skulle kunna deltaga. Firandet 
började med Orthros (morgongudstjänsten) och fortsatte med Gudom-
lig hierarkisk liturgi, ledd av Metropoliten och deltagande av alla ovan 
nämna präster (4 samt en diakon!) med nunnorna som kör. Ett trettiotal 
församlingsbor från Stockholm, Uppsala, Enköping och Finland när-
varade. I slutet av Liturgin gjordes en procession utomhus med Heliga 
Philotheis ikon och en del av hennes reliker som finns i klostret. En 
Trisagion firades vid klostergrundaren Moder Philotheis grav.

Efteråt bjöd nunnorna på en måltid för alla närvarande och Metro-
politen talade efteråt om den Heliga Philotheis liv och hennes betydelse 
för de Ortodoxt kristna i Grekland under den turkiska ockupationen. 
Hon hjälpte då många människor, särskilt unga kvinnor, från att tving-
as konvertera till Islam, hon byggde flera kloster och grundade skolor. 
Metropoliten talade om hur den äldre Metropolit Kyprianos (+2013), i 
evig åminnelse varit upplyst av Gud när han beslutade att tillägna klos-
tret i Sverige till Heliga Philothei av Aten och hur hon genom sitt klos-
ter i Sverige förenar söder med norr. Klostret i Sverige är ett Ortodoxt 
vittnesbörd och firar i år sitt 30-årsjubileum. Många i Sverige har blivit 
hjälpta och stärkta i sin tro genom klostret och några har lärt känna Or-
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todoxin genom det. Sedan bad han Abbot Theodosios säga några ord. 
Han tackade för att han för första gången fått följa med till Sverige och 
pratade om vilket ansvar föräldrar har hela livet för sina barn att visa 
dem och vägleda dem med Kyrkans Ortodoxa värderingar, vilket är ex-
tra viktigt i Sverige som har gått så långt i värderingar som är så fjärran 
från traditionell Ortodoxi. Han gav en present till systerskapet, ett kors 
som tillhört den äldre Metropoliten, som systrarna i klostret kan få väl-
signelse och tröst av. På lördagskvällen firades sedan aftongudstjänsten i 
Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg.

Den tredje söndagen i 
Triodion, Domsöndagen, 
firades Orthros och hie-
rarkisk Gudomlig liturgi i 
Heliga Konstantin och He-
lenas församling. Innan Li-
turgin började läste Metro-
politen en särskild bön för 
altartjänaren Rafael Briones 
Jara som välsignelse för att 
tjäna i altaret.

I slutet talade Metropoliten i sin predikan om de teman som de fyra 
söndagarna i Triodion har och hur de förbereder oss för den Stora fastan. 
Publikanen och fariséns söndag lär oss att vi bör bedja med publikanens 
ödmjukhet och inte fördöma vår broder som farisén. Den andra sönda-
gen lär oss hur vi ska ångra oss som den förlorade sonen och lämna vårt 
liv i synd och återvända till vår Himmelske Faders famn. Den tredje 
söndagen påminner oss om att vi en dag, vid den yttersta domen, kom-
mer att få stå till svars inför Gud för våra gärningar, men vi döms även 
dagligen av vårt samvete som talar om för oss vad vi gjort fel. Metropoli-
ten påminde oss om att vi behöver korsfästa våra gamla jag tillsammans 
med Kristus för att vi tillsammans med Honom ska kunna uppstå som 
förnyade människor.

På söndagskvällen genomfördes som vanligt en församlingssynaxis 
ledd av Metropoliten. Han talade först om Helige Konstantin och var 
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hans reliker finns bevarade, på 14 olika ställen i världen i Grekland, 
USA, Ryssland, Ukraina, Bulgarien och Rumänien. Sedan berättade han 
om en text som handlade om en enkel kvinnas starka bön och hur vi kan 
uppnå helighet fast vi lever i världen.

På måndagen åkte Metropoliten och prästerskapet till Norrköping 
för att stärka de troende i Helige Ignatios av Antiokias församling och en 
Synaxis genomfördes i ett hem tillhörande ett par i församlingen.

Under sin vistelse träffade Metropoliten flera av de troende för pri-
vata samtal i form av andlig vägledning och bikt. Tisdagen den 5 mars 
återvände Metropoliten och hans sällskap till Grekland. Vi i Stockholm 
stift är mycket tacksamma för att vår Metropolit kan komma så ofta som 
tre gånger per år och besöka oss, vägleda oss, uppbygga oss andligt och 
visa så stor självuppoffrande kärlek till oss alla. Vi ber Gud att Han ska 
ge honom hälsa, styrka och tålamod att kunna fortsätta sina besök och 
stärka oss i det andliga livet.

Synaxis med Metropolit Kyprianos:
Helighet i vardagen

Helige Konstantin utlyste religionsfrihet i det bysantinska riket och 
förföljelserna av de kristna upphörde, men det var kejsar Theodo-

sios den store som gjorde kristendomen till officiell statsreligion och på 
så sätt öppnades vägen för helgonens liv, särskilt för helgonen som lever 
i världen som lekmän. Helighet var inte längre förbehållet asketer och 
eremiter som levde i öknen, martyrer och be-
kännare, utan även helgon i världen och i var-
dagen. Dessa helgons liv, vilka levde i världen, 
har uppskattats av historiker som diamanter 
för de beskriver hjärtat av den sanna bysanti-
narens livsstil. 

Folket hade från den tiden en vision hur 
man skulle leva som helgon och efterlikna 
asketer och andra helgon men i världen. Det 
västerländska levnadssättet har en vision hur 
vi ska bli mätta av världens goda, hur vi ska 
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studera, få ett bra arbete och njuta av det goda i världen. Det är inte en 
livsstil som har Gud i centrum. Den bysantinska livsstilen har Gud i 
centrum och har som vision och mål hur vi ska bli helgon. Det höll i sig 
ända till Konstantinopels fall och även under den turkiska ockupationen 
då också många helgon har levt. Det finns än idag lekmän som lever ett 
heligt liv i världen. Vardagshelighet innehåller fasta och askes, men det 
inte det som är huvudsaken. Följande text är ett exempel på detta, som 
är skriven av Nikolai Selenti, biskop av Chalkida (+1975), om en enkel 
kvinnas bön som grundar sig på hans personliga livserfarenhet då han 
var lekmannateolog.

 Texten för Synaxis: En enkel kvinnas bön

En enkel kvinna som bodde i Perama, en förort till Pireus i Grekland, 
lärde mig att bedja med botfärdighet och tårar. De kallade henne för-
aktfullt inte vid hennes namn, utan de sade ”äggumman” därför att hon 
sålde färska ägg för att få sitt ”dagliga bröd”. 

En dag när jag var på resa passerade jag förbi hennes fattiga hem för 
att skriva ett inlägg i tidskriften ”Liv”. Hon själv var inte hemma, men 
hennes son, som var i tonåren, var där. Oljelampan framför ikonhörnan 
i hemmet var tänd och jag föreslog för sonen att vi skulle bedja lite 
tillsammans tills hon kom hem. Liksom oberörd nickade han jakande 
och sade: ”Vi kan be.” När vi bett färdigt sade han lite skämtsamt: ”Ah, 
du vet inte hur man ska bedja!” Jag blev förvånad över hans djärva an-
märkning och jag bad honom förklara för mig hur man bör bedja som 

Ortodoxt kristen, enligt hans mening. 
”Jag vet ingenting om teologi, min herre, 

men jag ser min mors exempel. När hon ber 
ropar hon utan avbrott ”Herre förbarma Dig”, 
hon faller ner på knä hela tiden, hon slår sig för 
bröstet och hennes tårar rinner i floder!”

Efter denna berättelse blev min längtan stör-
re att lära känna denna kvinna för att lära mig 
något om hennes bön. Därför åkte jag förbi hos 
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henne en annan dag för att få träffa henne och möttes av en skakande 
scen av en bedjande människa. Jag fick höra att henne man var en hän-
synslös alkoholist som tog vad hon tjänade på sina ägg och använde det 
för alkohol.

Den dagen när jag kom dit hade han i sin berusning slagit henne, 
tagit pengarna och hade kastat Nya Testamentet i brunnen. Jag fann 
henne vid brunnen bedjandes: ”Min Kristus och min nåderika Panagia 
[Guds Moder], min make slängde inte boken med de heliga orden i 
brunnen av respektlöshet, utan för att han var berusad. Min Panagia, 
gör så att dessa heliga ord, när de löses upp i brunnen och blir ett med 
vattnet och min man dricker av det, att han ångrar sig, biktar sig och 
blir frälst och inte kommer till helvetet. Min kära Kristus, folk ser mig 
som god men jag är mycket eländig och har många obotliga begär och 
synder.” Detta var verkligen en stark bön från en enkel kvinna i världen 
som var upplyst av Gud.

Fader Theodosios erfarenheter av heliga vardagsmänniskor
Metropoliten bad sedan Geronda Theo-

dosios berätta om heliga människor han 
mött i sitt liv. Han morföräldrar kom från 
Mindre Asien till Grekland 1922 och de 
hade fått utstå liknande saker av muslimerna 
som de kristna idag i den regionen. Men de-
ras kristnas tro blev stärkt av det. Som barn 
såg han sina morföräldrar i smyg stiga upp 
på natten för att be och göra många knäfall. 
Hans morfar åkte några dagar varje år till 
klostren på Berget Athos och berättade för 
sina barnbarn historier om mirakulösa händelser av Guds Moder. Han 
blev så rörd varje gång han nämnde hennes namn att han började gråta 
och kunde aldrig avsluta historien.

Fader Theodosios var själv vittne som tonåring till när hans mormor 
blev förolämpad i ansiktet av sin egen dotter, då hon fick höra att hon 
var galen och skulle bli utkastad på gatan eller inspärrad på någon psy-
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kiatrisk institution. Mormodern bjöd sin dotter på kaffe medan hon fick 
höra allt detta, hon diskade tyst och sade inte ett ord till sitt försvar. När 
dottern var klar med sina glåpord sade hennes mor till henne med mjuk 
röst: ”Kasta ut mig om du vill, lås in mig på en psykiatrisk institution, 
slå mig eller kalla mig inte längre för din mor, om det behagar dig . Allt 
som du sagt och vill göra med mig, det intresserar mig inte. Det enda 
som jag vill och längtar efter och tänker på, det är min ljuva kärlek till 
Jesus Kristus. Han är min kärlek och mitt liv.” Sedan vände hon ryggen 
till och gick ut därifrån.

Geronda Theodosios gav ett annat exempel på en bedjande kvinna 
som lever i världen och som biktar sig för honom. Från den dagen hon 
gifte sig har hon varit utsatt för demonisk påverkan och är ständigt sjuk 
och kan nästan aldrig gå ut ur huset och måste därför bikta sig via tele-
fon. Hennes man är otrogen och ignorerar helt sin fru. Dottern vittnar 
om vilken bönens människa hennes mor är. Hon läser varje dag Parakle-
sis till tre, fyra helgon, och till Guds Moder, samt Akatistoshymnen till 
henne. Hon ber med bönband för alla människor i världen: för de som 
ligger på sjukhus och som inte har någon i sin närhet, för dem som 
har ont och inte har medicin som hjälper, för de hemlösa som lever på 
gatan, om tröst för dem som är på psykiatriska institutioner, för blinda, 
handikappade, föräldralösa som inte har hjälp av någon. Hon läser också 
dagligen Psaltaren och Evangeliet. Kvinnan ser endast sina egna synder 
och ursäktar sin mans hårdhet, hon menar att hon inte är värdig någon upp-
märksamhet och att Gud tillåter detta för att Han ska förlåta hennes synder.

Innan Geronda Theodosios kom till klostret i Grekland för ca 30 
år, sedan väntade han på tågstationen i flera timmar på natten och en 
hemlös kvinna satt där. Folk förolämpade och förlöjligade henne. Fastän 
hon var runt 75 år kom en ung man kom och föreslog köttslig synd för 
henne. Hon sade då att hon hade en man som är mycket vackrare än 
han och om han kom skulle det var slut på honom. När alla människor 
försvunnit från stationen gav Fader Theodosios henne något att äta och 
frågade henne varför hon satt där och vem som var hennes man. Hon 
sade att det var Kristus som tar hand om henne och tröstar henne. Hon 
hade ett hus men som var hemsökt av demoner så hon kunde inte bo 
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där. Men ibland kunde 
hon inte lämna huset när 
hon var sjuk och då var 
hon rädd för demonerna 
som plågade henne. Hon 
somnande av sjukdo-
men och varje gång hon 
vaknade såg hon Kristus 
leende och omstrålad av 
ljus sitta på sängkanten och trösta henne sägandes ”Jag är här, var inte 
orolig”. Det var därför hon sade att ”Han är min kärlek”. Äkta bön kom-
mer främst från enkla människor som övervunnit sitt förnuftsmässiga 
tänkande. 

Vägen till livet med Kristus i centrum
Sedan följde frågor och inlägg från de närvarande på Metropolitens 

uppmaning. Han förklarade i samband med det att frestelser och pröv-
ningar från den onde kan vara till vår fördel och hjälper oss att bli starka 
i det andliga livet om vi bemöter dem med bön, tålamod och utan att 
klaga. Det är inte alltid sjukdom och svårigheter kommer från den onde, 
men han kan använda sig av detta för att få oss att falla i missmod och 
klaga gentemot Gud. Vi ska inte själva söka prövningar men ta emot 
dem Gud tillåter i vårt liv med tacksamhet.

En av de närvarande frågade om vi kan hitta en medelväg mellan 
det Kristocentriska livet och världen idag. Metropoliten svarade att bara 
om vi vill vara medelmåttiga kristna. Det finns ingen gråzon. De kristo-
centriska livet står till helt motsatsförhållande till vad världen idag vär-
derar. Kristus visade oss själv vägen till det sanna livet med Honom då 
Han blev frestad i öknen av djävulen som försökte få Honom att falla 
i maktlystnad, girighet och njutningslystnad. Vi kan se att det är dessa 
begär som vår omvärld idag framhäver som eftersträvansvärda, vi ser det 
genom reklam, produkter som erbjuds, osv. Från dessa begär kommer 
också många andra. Högmodet, dvs maktlystnaden, råder i denna livs-
stil, folk förnekar Gud och tror bara på sig själva. Faller man i högmod, 
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faller man sedan pladask i girighet och njutningslystnad, något som vi 
ser tydligt i vår omvärld idag. Helige Johannes Chrysostomos säger att 
finns det någon som fallit i otukt och köttslig synd kan man vara säker 
på att det föregåtts av fall i högmod och maktlystnad. Stoltheten skiljer 
oss från Gud och sedan faller människan i alla andra synder. 

En kristen är någon som lever i världen med inte av världen och 
vars hemland är himmelen. I samma mått som vi förändras och helgas, 
förändras världen omkring oss. I varje kristens händer hänger hela värl-
den frälsning och alla andra människor. Vi har ett stort ansvar och ska 
svara för det på den yttersta domen. Gud kommer att fråga var vi har 
vår broder och hur vi arbetat för vår broders och hela världens frälsning. 
När vi kristna kämpar, kämpar vi inte bara för oss själva, det gäller även 
monastiker som lämnat världen. Helige Parthenius av Kiev som levde 
på 1700-talet hade en uppenbarelse. Han levde i en avskild cell och gick 
aldrig ut efter att ha blivit vigt till Stora schema, enligt ryskt klosterlivs 
tradition. Han stängde igen det lilla fönstret som fanns för att bara söka 
det himmelska ljuset och inte det från världen. Han bad att Guds Moder 
skulle uppenbara för honom syftet med klosterlivet. Hon uppenbarade 
för honom att det är att själv bli helgad genom bönen och bedja för hela 
världen. Hon sade inte att du bara ska tänka på din egen frälsning, utan 
att bedja för hela världen även om han levde i avskildhet och någon 
kunde säga att han var egoistisk.

Ett praktiskt exempel och nutida mirakel som visar på detta det var 
en ung man som var med om en motorcykelolycka och hamnade under 
en stor lastbil. Han såg då en munk som räddade honom och drog ho-
nom därifrån. Mannen besökte Berget Athos för att han hoppades att 

möta munken som räddat ho-
nom. Han kom till Geronda 
Paisios och ynglingen kände 
direkt igen honom. Han be-
rättade för Gerondan vad som 
hade hänt med honom och det 
visade sig att Geronda Paisios 
just den dagen och den tim-
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men hade bett för människor som råkade ut för bilolyckor. Han hade 
ett program för sin bön då han bad för olika människor i nöd.

Vi måste alla bedja för världen även om vi inte har en perfekt bön 
och inte är helgon, men om alla ber lite så gör det skillnad i världen. På 
så sätt ser vi helighetens betydelse i ett vidare perspektiv. Om vi försöker 
undvika maktlystnad och högmod kommer Guds nåd att hjälpa oss att 
hindra oss att falla i girighet och njutningslystnad även om vi förstås inte 
kommer att vara helt befriade från dem.

Geronda Theodosios sade att det låter bra att det inte finns någon 
gråzon att det handlar om att välja ljuset eller mörkret som Metropoliten 
säger, men någon kanske tänker att ”jag lever i världen, det är lättare för 
er som lever i kloster att fasta och vara försiktiga.” Det är inte bra med 
tvära omvändningar. Vi behöver stor urskillningsförmåga och försiktig-
het när vi ändrar sätt att leva, särskilt när man lever som par. Han gav 
exempel på par han känner till som levt långt från Kyrkans liv men som 
börjat komma dit och börjat leva ett andligt liv och en av dem är över-
drivet ivrig att ändra livsstil snabbt. Tex kan kvinnan ha klätt sig på ett 
världsligt sätt och sedan plötsligt ändra sätt att klä sig till att se ut som 
en nunna med långa kjolar och stora sjalar. Den ena parten i äktenska-
pet som är ivrig försöker tvinga den andre att ändra sig lika snabbt och 
abrupt, medan denne inte är beredd på det, det blir gräl och kan sluta 
med skilsmässa. Den parten som är kvar i kyrkan tror att den är en 
andlig människa, men hur kan man tro det om man blivit orsak till att 
upplösa sitt äktenskap? Man kan inte ändra sig så snabbt och vi behöver 
vår andlige faders råd och vägledning när det gäller detta. 

En kvinna som hade skilt sig från sin man kom till klostret för att 
bikta sig. Det visade sig att hon krävt ett strikt liv av sin man och han 
var inte beredd på det. De skilde sig, han lämnade kyrkan och började 
dricka alkohol och ta narkotika. Hon hade fortfarande uppfattningen 
att hon själv var en andlig person medan hon har ett stort ansvar för vad 
hon gjorde.

Bli brinnande för vår tro
Fader Anders sade att om man ska börja leva ett heligt liv behöver vi 

enkla råd och vägledning. Han brukar säga till folk att börja läsa mor-
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gon- och kvällsböner. Vissa säger att de inte orkar läsa alla böner för att 
de är för många och de kan börja läsa en bön för att sedan lägga till fler. 
Många lever tillsammans med en man eller kvinna som inte är intres-
serad av att komma till kyrkan eller bli irriterad när den andre vill bedja. 
Fader Anders ger rådet att de ska försöka bedja när maken/makan inte 
är hemma. Vi behöver börja med enkla saker och på sätt börja odla 
dygderna inom oss. Den Helige Isak Syriern säger att vi ska förvärva 
dygderna som pärlor på ett band och den ena dygden föder den andra. 
Många kanske inte kommer längre än till första dygden och kämpar 
med den hela livet. Nu när Stora fastan börjar behöver vi enkla råd. Det 
finns många enkla, konkreta saker att tänka på hur vi ska förhålla oss till 
fastan på ett bra sätt när vi lever i världen så att fastan blir en välsignelse 
och inte bara en teknik som gör livet svårt för oss.

Metropoliten tackade Fader Anders för hans inlägg och sade: Vad vi 
än gör under fastan eller under året i övrigt, får vi inte glömma att vi 
gör det inte för att vi måste eller för att det är något märkvärdigt i sig 
och vårt samvete är lugnat för att vi har gjort vår plikt. Alla våra andliga 
ansträngningar är lydnad till Guds bud. När vi lyder dem har de ett 
terapeutiskt syfte, inte för att vinna vissa dygder. Vi lyder Guds bud för 
att bli helade. När vi följer buden befriar det oss från våra sjuka jag. När 
vi är beslutsamma att undvika viss mat, lyder jag inte mina egna lidelser 
och begär utan lyder Guds vilja. Då sker det stora miraklet att jag möter 
min broder och genom detta möter jag Gud. Vi måste komma ut ur 
vårt eget jags fängelse, vilket är ett andligt mörker av maktlystnad, girig-
het och njutningslystnad. När vi gör Guds vilja kommer vi ut ur detta 
fängelse. Fäderna säger att vi kan inte komma direkt till Gud, utan bara 
genom vår broder. Vi kan inte möta vår broder om vi inte kommer ut 
ur vårt egna jags fängelse. Vi ska inte ha självgodhet och berömma oss 
själva av att vi fastar, ger en allmosa eller av andra dygder. Vi måste ha en 
vision om meningen med vårt liv och förstå på djupet att det minsta vi 
gör följer den här visionen. 

Ett praktiskt exempel: Om jag har en tallrik med oliver framför mig 
bestämmer jag mig för att bara äta tre, en för Guds kärleks skull, en 
för kärleken till min broder och en för att mina synders förlåtelse. En 
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sådan liten handling har stor betydelse för jag kommer ut ur mig själv. 
Jag ville äta många oliver men jag tänkte på Gud och min broder. Det 
är underförstått att vi gör detta under bön. Detta är en sorts helighet. 
Fader Anders har tidigare sagt att när vi talar om helighet så tänker vi på 
högt stående saker, men varje liten handling i perspektivet som vi sagt 
är en bön. Om vi säger ett gott ord till vår broder är det en bön, om vi 
har tålamod i en svårighet så är det är bön. Dessa små böner blir till en 
stor bön och förenade med den vanliga formen av bön så tänds en stor 
eld inom oss. 

Det som vi har läst ikväll och det som Geronda har sagt, har för 
avsikt att stärka vår trosiver och göra vår tro brinnande så att vi kan 
komma ut ur vår vardag och vår bekvämlighet och tänka på att vi är 
kallade till något mycket högre. Vi kan inte leva i en rutinartad tillvaro. 
En stor fiende till den kristne är rutinen. Om jag bara läser mekaniskt 
mina morgon- och kvällsböner och ger något i välgörenhet, osv, så sover 
jag lugnt för att jag tror att jag är en bra kristen. Men är du verkligen 
kristen? Är det meningen och målet med det som vi pratat om ikväll?



 Fortsättning från föregående nummer:
Abba Dorotheos: Om att inte döma sin nästa 1

Så låt oss också förvärva kärlek och medlidande med 
vår nästa för att bevara oss själva från det hemska 

förtalet, fördömandet och föraktet. Låt oss stödja va-
randra som om det handlade om delar av vår egen 
kropp. Om någon har ett sår på sin hand, sin fot eller 
någon annan kroppsdel, inte avskyr han väl sig själv 
eller hugger av sin egen kroppsdel, även om den är 
full av var? Gör han den inte hellre ren, tvättar den, 
förbinder den, plåstrar om den, smörjer in den med 
helig olja, ber för den, uppmanar de he liga att be för 

1 Utdrag från boken Dorotheos av Gaza, undervisande tal och brev i urval (på sven-
ska), 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.
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den, så som Abba Zosimas har sagt? Kort sagt, man ryggar inte till baka 
för sin egen kroppsdel och vänder sig inte bort från den utan gör allt för 
att bota den. Vi borde också ha ett sådant medlidande med va randra, 
hjälpa varandra och få hjälp av varandra eller av dem som är kunnigare, 
och plane ra och göra allt för att hjälpa både oss själva och varandra. För 
”vi är varandras lemmar” som aposteln säger (Rom 12:5). Om vi alla är 
en enda kropp och var för sig delar som är till för va rand ra, så innebär 
det att om en kroppsdel lider, lider också alla de andra (jfr 1 Kor 12:26).

Vad menar ni att klostren är? Är de inte som en enda kropp med olika 
delar? De som leder är huvudet, de som har över inseende och rättar 
till är ögonen. De som bidrar med ord är munnen. Öronen är de som 
lyssnar. Händerna är de som handlar. Fötter na är de som ansvarar för 
hushållet och de som sköter tjänsterna. Är du huvud? Var då en ledare! 
Är du öga? Sköt då över inseendet och rätta till! Är du mun? Tala, hjälp! 
Är du ett öra? Lyssna! Är du en hand? Handla! Är du en fot? Gör din 
tjänst! Var och en skall hjälpa kroppen på det sätt han kan, och ni skall 
alltid vara ivriga att hjälpa varand ra genom att under visa och ge Guds 
ord åt era bröders hjärtan, eller genom att trösta dem i svåra tider, eller 
genom att räcka en hand i arbetet och på så sätt vara till hjälp. Var och 
en skall efter sin för må ga sträva efter att bli ett med de andra. För i den 
grad man blir ett med sin nästa blir man ett med Gud.

Jag skall ge en bild från fäderna, för att ni skall förstå inne börden av 
det jag sagt.

Föreställ er att det finns en cirkel här på jorden, lik en figur som ritats 
med en passare och dess spets. … Rikta nu er upp  märksamhet mot det 
jag säger. Tänk er att den na cirkel är världen, att mittpunkten är Gud 
och att linjer från cirkeln till mit ten är män niskors vägar, det vill säga 
deras sätt att leva. När de he liga söker sig närmare Gud rör de sig mot 
mitten, och ju längre in de kom mer desto närmare kommer de varandra 
och Gud. När de närmar sig Gud närmar de sig varandra, när de närmar 
sig va rand ra närmar de sig Gud.

Lägg märke till att detsamma gäller för motsatsen. När de av lägsnar 
sig från Gud och går bort mot utkanten är det uppen bart att ju mer de 
går bort och fjärmar sig från Gud desto mer fjärmar de sig från varandra, 
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och ju mer de fjärmar sig från varandra des to mer fjärmar de sig också 
från Gud.

Sådant är kärlekens väsen. I den grad vi befinner oss i ut kan ten och 
inte älskar Gud är vi var och en skilda från vår nästa. Men om vi älskar 
Gud – ju mer vi närmar oss Gud genom vår kärlek till honom, desto 
mer blir vi genom kärleken ett med vår nästa, och ju mer vi blir ett med 
vår nästa, desto mer blir vi ett med Gud.

Må Gud göra oss värdiga att höra det som är till hjälp för oss och att 
utföra det. För i den grad vi avser och är ivriga att utföra det vi hör ger 
Gud alltid ljus till oss och undervisar oss om sin vilja.



Metropolit Kyprianos besök i vårt stift i maj/juni 2019

Den 18-25 maj 2019 kyrklig kalender (30 maj-7 juni nya kalen-
dern), i Uppståndelsens och vårens glädje innan Pingsten, besökte 

Metropolit Kyprianos traditionsenligt vårt stift för tionde året i rad till-
sammans med en grupp med tio personer från Grekland för att delta i 
Heliga Konstantin och Helenas festdag i Vårberg, Stockholm.

Förutom de många Liturgierna som firades i alla stiftets kyrkor och 
kapell under veckan, använde Metropoliten också tillfällena för att möta 
prästerskapet och de troende för diskussioner och bikt, men också för 
utflykter och promenader tillsammans med dem i den vackra svenska 
naturen.

På fredagen anlände gruppen till Arlanda på eftermiddagen och 
den sedvanliga ceremonin 
för mottagande av biskop 
firades i biskopsresiden-
set i Vårberg, då stiftets 
prästerskap Fader Anders 
Åkerström, Fader Stefanos 
Jaerpenberg och munkdia-
kon Fader Theocharis del-
tog tillsammans med några 
troende från församlingen.
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Sedan besökte Metropoliten och hans grupp den sjuke och sänglig-
gande, men alltid så rofyllda Biskop Johannes, grundaren till vår mission 
i Sverige. Metropoliten framförde hälsningar från synodens biskopar i 
Grekland och de troende där, samt bad om Biskop Johannes välsignelse 
för aktiviteterna de kommande dagarna.

På lördagen firade Metro-
politen Liturgi tillsammans 
med stiftets prästerskap i He-
liga Philothei av Atens nun-
nekloster i Villberga-Grillby. 
Efter Liturgin och trisagion 
vid klostergrundarens Mo-
der Philotheis († 2012) grav, 
bjöds alla på en agapemåltid. 
Sedan utförde vår Metropolit 
och andlige fader till klostrets lilla systerskap vattenvälsignelsen med 
särskilda böner för läggandet av grunden till en ny utbyggnad i klos-
trets abato (klausur) för nya klosterceller.

Samma eftermiddag firades Aftongudstjänsten till Uppståndelsen 
och Heliga Konstantin och Helenas festdag i kyrkan i Vårberg på gre-
kiska och svenska, samt den lilla sena aftongudstjänsten med Akatistos-
hymnen till helgonen och Nattvardsbönerna. Det är värt att omnämna 
det beundransvärda arbete församlingens körledare Peter Magneli gör 
med att sätta svensk text till traditionella bysantinska melodier.

På den blinde mannens söndag firade Metropolit Kyprianos Heliga 
Konstantin och Helenas festdag i kyrkan tillägnad helgonen i Vårberg 
tillsammans med stiftets prästerskap och en mångkulturell mängd tro-
ende från vår församling, av vilka många mottog de heliga Mysterierna. 
Biskop Johannes deltagande i kyrkan från sin rullstol gav stor glädje åt 
alla närvarande. Efter processionen med de vördade helgonens ikon och 
välsignelsen av de fem bröden, Artoklasia, satt alla ned till en festlig aga-
pemåltid och uttryckte sin glädje över besöket av bröderna och systrarna 
från Grekland.

På söndagens kväll genomfördes som vanligt en s.k. församlings-
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synaxis då vår Metropolit berättade om fabeln om igelkottarna. På den 
senaste istiden lärde de sig att för att leva tillsammans måste vi kunna 
utstå någon rispa från de som befinner sig i vår närhet. Trots detta är det 
viktigaste värmen vi kan dela när vi lever tillsammans. Texten kommen-
terades gemensamt av de närvarande och vi fördjupade oss i dess andliga 
budskap gällande att leva ett gemensamt liv i äktenskapet, i familj och 
i varje sorts social relation. Om vi inte blir ett Paradis för vår med-
människa genom att vi har självkritik, kärleksfullt tålamod, förlåtelse 
och uppoffrande kärlek till andra, blir andra som ett helvete för oss. (Se 
nedan en utförligare text för Synaxis.)

Den grekiska gruppen följde på måndagen med Metropoliten, till-
sammans med några troende från Stockholm, till Skogskyrkogården 
med dess stora träd och blomsterprydda gravar. Vi besökte den Orto-
doxa delen och firade trisagion vid Moder Parthenias och andra försam-
lingsmedlemmars gravar där Metropoliten satte upp keramikikoner med 
Uppståndelsen som ett hoppfullt Ortodoxt vittnesbörd.

Samma kväll begav sig Metropoliten tillsammans med gruppen från 
Grekland till det lilla samhället Järbo utanför Sandviken för att fira 
Liturgi i kapellet tillägnat den Helige Josef, den trolovade med Guds 
Moder, på våra församlingsmedlemmar Laurentius och Marjos gård. 
Metropoliten firade den Gudomliga liturgin där på tisdagen i det fina, 
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lilla enkla kapellet. I sin korta 
homilia tackade Metropoliten 
Gud för den stämningsfulla 
Liturgin mitt i Uppståndelsens 
period, i vårens vackra, förny-
ade natur. Under den följande 
agapemåltiden tog Metropoli-
ten tillfället i akt och sådde vår 
tros hoppfulla frön i de intres-
serade volontärernas hjärtan, 

som bor och arbetar på våra sympatiska församlingsmedlemmar Lau-
rentius och Marjos gård.

Uppståndelsens Orthros och Liturgi firades av Metropoliten på ons-
dagen i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Stockholm till Apodosis 
(avslutningen) av Påsken. På eftermiddagen besökte Metropoliten He-
liga Philotheis lilla kloster i Villberga för att bikta systrarna och tala med 
dem om klostrets och missionens angelägenheter.

Kristi himmelsfärd firades på torsdagen med Orthros och Liturgi i 
kapellet tillägnat Theotokos avsomnande i Uppsala. Efter gudstjänsten 
mottog Fader Anders och Presbytera Britt alla närvarande i sitt hem för 
en festlig måltid. Under måltiden berättade Fader Anders om Gudrid 
Thorbjarnardottirs händelsefyllda liv, känt från de isländska vikinga-
sagorna, född 980 då kristnandet av Island och Grönland ägde rum. 
Gudrid var förmodligen den första europeiska kvinnan som kom till 
Amerika och födde en son 
där. Efter att ha varit gift tre 
gånger och alla hennes män 
dött, slutade hon sitt liv som 
nunna och eremit vid kyr-
kan som hennes son byggt 
på Island.

På fredagen besökte Met-
ropoliten och gruppen från 
Grekland biskop Johannes i 
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hans cell, de tackade honom och bad om hans välsignelse för återresan 
till Grekland samma dag.

Den grekiska gruppen önskade att Gud må stärka och befästa deras 
bröder och systrar i Sverige, prästerskapet, munkarna och nunnorna och 
alla lekmän, så att de förmedlar Evangeliets ljus och salt till andra i lan-
det i norr, genom Heliga Konstantin och Helenas förböner.

Synaxis med Metropolit Kyprianos, Vårberg 2 juni 2019

Igelkottens visdom: 
För att få skåda Gud är det värt att utstå några rispor!

Det är en stor glädje att vara här igen och fira Heliga Konstantin 
och Helena och ha Liturgier i våra kyrkor och kloster. I kväll ska 

vi fördjupa oss i det stora mysteriet Guds kärlek till människan och 
människans kärlek till Gud. Alla pratar om kärlek men det blir bara ord 
för när saker blir svåra visar det sig att vi inte har så mycket kärlek. Jag 
vet inte hur det ser ut här i Sverige men i Grekland är det fler skilsmäs-
sor än vigslar. Äktenskap upplöses snabbt och ofta. Vanligtvis upplöses 
äktenskap lätt för att makarna inte har tillräckligt med tålamod med 
varandras svagheter. Men varifrån ska vi få tålamodet? Det behöver od-
las och är ett mysterium som uppnås genom övning. När bristen på 
tålamod kombineras med högmod och stolthet och vi inte står ut med 
någon anmärkning eller förolämpning så har relationen redan raserats 
även om det inte leder till skilsmässa. Därför tänkte jag att vi tillsam-
mans ska läsa en text i kväll med avsikt att besluta oss för, och förnya det 
beslutet hela tiden, att utöva tålamod. Tålamod är alltid förbundet med 
ödmjukhet och kärlek. Först måste vi understryka att det är omöjligt att 
två personer som lever tillsammans inte har några svårigheter eftersom vi 
är fallna varelser. Vår natur är sjuk och har svagheter, lidelser och begär; 
kroppsliga, men i huvudsak andliga. 

Korsets budskap på Heliga Konstantin och Helenas ikon
Om vi ser på Heliga Konstantin och Helenas ikon så ser vi att de 

håller ett kors mellan sig. Det ger oss ett budskap. Heliga Helena var 
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Konstantins mor och hon hade en stor sorg. Hon hade fått Konstantin 
i sitt första äktenskap och hans far som också 
hade namnet Konstantin hade sedan skilt 
sig från henne och hon hade inte längre 
rätten att kallas drottning. När Heliga 
Konstantin blev kung ville han upprätta 
sig mor och visa sin respekt för henne 
för från henne hade han lärt sig om den 
kristna tron i vuxen ålder. Han ville döpa 
sig i Jordan och sköt därför upp dopet, men 
han blev sjuk och döpte sig då. Han hade en ka-
rismatisk upplevelse av sitt dop och tog aldrig av sig sin dopdräkt. Han 
upplevde väldigt starkt den Helige Andens nedstigande vid sitt dop som 
en förvandling av sig själv. När han insomnade i Herren lade de honom 
i en sarkofag vilken det rann myrra från. Jag säger det särskilt för att 
många fördömer den Heliga Konstantin och förnekar hans helighet.

När vi ser Heliga Konstantin och Helenas ikon som har korset mel-
lan sig och vi vördar det, ger det, enligt min ringa mening, ett starkt 
budskap: Vi ser två människor som förenas med ett plus mellan sig. Det 
finns ingenting annat som förenar oss människor så mycket som Korsets 
mysterium. Korset innebär möda, askes, ödmjukhet och självuppoffan-
de. Bara när vi kan offra oss för varandra kan vi gå vidare i livet. Herren 
har själv sagt att om vi vill följa Honom måste vi bära vårt kors (Se tex 
Matt. 16:24). Makar som lever tillsammans förenas med ett gemensamt 
kors. Båda måste bära det med stort tålamod och ödmjukhet och genom 
övning lära sig vad tålamod innebär även i svårigheter. Gud förblev inte 
i himlen och såg inte ner på oss människor därifrån och sade: ”Gud är 
kärlek, Jag välsignar er härifrån himlen och se till att bli frälsta”, utan 
Han blev själv människa och offrade sig intill döden. Hela Herrens liv är 
ett exempel för oss hur vi ska leva. 

På helgonens ikon är det något mer vi kan lära oss. Namnet Kon-
stantin är latin. Motsvarande på grekiska är Eustasios vilket betyder ”väl 
stadfäst”, något som han lärde sig vara genom korset och vilket uttrycker 
hans livssätt som han lärde sig av sin mor. Helige Konstantin stod fast i 
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det som Gud uppenbarade för honom år 312 i Italien då han fick sin uppenba-
relse av ett lysande kors på himlen med texten ”genom detta kors skall du alltid 
segra”. 

Vi vill inte ha något kors. Vissa psykoanalytiska skolor i väst säger att man 
inte ska säga nej till ett barn. Herrens säger med Sin pedagogik: Korset. Det 
finns flera ikoner med Korset som påminner oss om det och det kors som vi 
kristna bär om halsen. Men vi glömmer det. Vi vördar korset och bär ett kors 
men ändå vill vi inte ha något kors i våra liv. Vi har särskilda högtider till korsets 
upphöjelse. 

Fader Anders: Den moderna människan vill maximera sin lycka. Då blir det 
svårt med lidande. I vår moderna tid är det svårare än i förfluten tid att tänka på 
korset. Det ser vi även genom sekulariseringen. Det som är viktigt är min egen 
lycka, mina egna saker och pengar.

Metropoliten: Det odlas en världsvid livsstil: inget lidande, ingen brist på 
något, ingen ska störa mig. Korset  förflyttas till periferin. 

Texten för Synaxis: Fabeln om igelkotten
Under den senaste istiden dog många djur av kylan. Igelkottarna förstod 

situationen och bestämde sig för att förena sig i grupper. På så sätt skulle de 
skydda sig från kylan och de värma varandra. Men vars och ens taggar skadade 
deras närmaste  kamrater och för att undvika rispor beslutade de sig för att 
fjärma sig från varandra igen, men då dog de av kölden.

De som fortfarande levde var tvungna att välja: att stå ut med sina kamraters 
taggar eller så skulle deras art utrotas. De tog då det visa beslutet att komma 
tillbaka till varandra och leva tillsammans igen. På så sätt lärde de sig att för att 
kunna leva tillsammans måste man stå ut med att få en skråma av sina närmaste 
då och då. Men trots allt är det viktigaste värmen som vi kan dela. Genom detta 
lärde de sig att leva tillsammans och deras art har överlevt till våra dagar.

Skråmorna som vi mottar från andras taggar, dvs det kors vi har att bära och 
de svårigheter vi möter i livet i relationen till andra, är ett bättre val än ensam-
heten. Skråmorna är färre än den värme vi mottar från andra. Ensamhet utan 
Gud och medmänniskor är en tragedi. För övrigt är skråmorna från våra kära 
lärdomar för det eviga livet. Det är värdefulla tillfällen att odla vår förståelse, 
eftersom vi gör andra illa och det leder oss till självkännedom och ödmjukhet. 
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När jag blir sårad av någon så ser jag vad 
som händer med mig själv, vad som kom-
mer ut från mig. Jag kan förstå att jag är 
svag och har högmod och så kan jag arbeta 
med mig själv. De heliga fäderna säger att vi 
lär bara känna oss själva genom andra män-
niskor. Därför är det en välsignelse att leva 
tillsammans trots svårigheterna. Vi lär oss 
självkritik och odlar på så sätt kärleken och 
när vårt överseende med andra. Det ökar 
vårt tålamod och mildhet. Vi medvetande-
gör att risporna är en medicin för oss. När vi 

blir sårade av andra och det gör ont förstår vi att vi måste försöka att inte 
såra andra. En viktig lärdom är att minska våra egna taggar.

Vi kristna är välsignade för vi har fått ett sätt av Gud för hur vi ska 
bemöta risporna från andra och svårigheter i våra liv. Ett seriöst liv i 
Kyrkans Mysterier blir som en rustning för oss så att inte ondskans frön 
får fäste inom oss, vilka är t.ex. hämnd, ilska och grälsjuka. Guds Nåd 
får oss att förändra vårt synsätt. Vi kan ångra oss och fortsätta vårt liv. 
Ensamma kan vi inte klara av detta. 

Paradis eller helvete för vår medmänniska?
Kärnan i kvällens Synaxis är att andra människor i vår närhet har så 

många taggar som behövs för vår helgelses skull. Gud tillåter inte något 
som vi inte klarar av. Om vi inte blir ett paradis för våra medmänniskor 
så kommer de att bli som ett helvete för oss. Det är frågan, hur ska vi bli 
paradis för vår broder?

Gud är kärlek, vad innebär det? Det är som att säga att Gud är Para-
diset. Vad menar vi med det? Att när vi hoppas på att komma till Paradi-
set menar vi Guds kärleks famn, att förena oss med Gud. Eftersom vi är 
skapade till Guds avbild är vi kallade att själva bli paradis för andra och 
förenas i vårt gemensamma Paradis som är Gud.

Den existentialistiska franska filosofen Jean-Paul Sartre sade att hel-
vetet är andra människor; då är Gud också helvete och han leddes till 
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ateism. Om allt andra gör irriterar oss, ser vi vår medmänniska som ett 
helvete och då även Gud och då har livet ingen mening om livet blir ett 
helvete. Folk som har en sådan livssyn leds ofta till att begå självmord.

Vi får inte någonsin säga att en annan människa är vårt helvete för 
att vi inte står ut med risporna vi får av dem och korset det innebär att 
leva tillsammans med andra. På så sätt skiljs vi från Gud för om vi anser 
vår broder vara vårt helvete då menar vi att också Gud är vårt helvete. 
Om vi inte vill att andra människor ska vara ett helvete för oss så måste 
vi bli paradis för dem. Det ser vi i helgonens liv hur de upplevde andra 
som paradis.

Det positiva med att leva tillsammans är mer än risporna, som inte 
går att undvika, utan vi måste bara acceptera att de kommer och tacka 
och ära Gud för de medmänniskor som Han har placerat intill var och 
en av oss. Livet är en skola där vi lär oss om färden till himlen. Vi lär 
oss att respektera varandra, att dela med varandra, att ta hand om andra 
och själva bli omhändertagna och på så sätt sprider vi värme, mildhet, 
vänlighet och lär oss att förlåta och överse med andras misstag. Så går 
vi framåt på vår väg till vårt hjärtas sista slag som är, eller bör vara, för 
kärleken till vår nästa och Guds ära och allt som den dubbla kärleken 
innebär. Vi når fram till Gud genom vår medmänniska, det finns ingen 
annan väg. För att vi ska få skåda Gud är det värt att utstå några rispor, 
eller hur?

Ikonen med Heliga Konstantin och Helena som håller korset mellan 
sig är en påminnelse om att vårt liv är ett kors och att vi kommer att 
få skråmor. Vi måste vara bredda att ta emot de skråmorna som välgär-
ningar i vårt liv och odla kärleken på den vägen. Då kan vi prata om 
kärlek om vi visar den i svårigheter och prövningar.

Fader Anders: Den helige Augustinos säger att människan har två 
drivkrafter: karitas och cupiditas. Ikväll pratar vi om den kärlek som 
Gud har till människor och den kärlek som vi människor försöker ha oss 
emellan efter att ha upplevt Guds kärlek. Eftersom vi är syndiga män-
niskor är vår gemenskap komplicerad. Där menar Augustinus att cupi-
ditas kommer in, begär och lidelser som människor har som gör livet 
svårt för oss, det märker vi i våra familjer och på våra arbeten. Det finns 
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mycket att rannsaka oss själva för. Där kommer den kristna kärleken in, 
där Kristus är den fullkomliga kärleken och vår förebild. Det är inte så 
lätt för de kristna och det kristna livet är en kamp där vi ofta misslyckas 
att efterlikna Kristi kärlek för att vi har gett efter för våra lidelser och 
inte visat kärlek till vår medmänniska. Den Helige Anden verkar i oss 
eftersom den finns inom oss och uppenbarar för oss våra svagheter och 
brister. Det är därför bikten är så viktig och att vi avslutar dagen med att 
be Gud om förlåtelse för det vi fallit i under dagen. Ju mer vi rannsakar 
oss, desto mer kommer vi se av våra svagheter. Ju mer vi arbetar, desto 
mer kommer den Helige Anden visa oss vilka vi verkligen är.

Fader Stefanos: Biskop Johannes brukade säga att varje dag är en ny 
chans och det är viktigt att vi förlåter oss själva och börjar om på nytt.

Metropoliten: Helige Augustinos har sagt: Älska och gör vad du vill. 
Då menar vi kärleken i Kristus. Har jag paradiset inom mig så kan jag 
göra vad jag vill för allt jag gör kommer att vara gott och jag kommer 
inte att skada någon. Verklig frihet är att älska, för om vi älskar kan vi 
göra vad vi vill. Gud upplevs inte som ett hinder utan vi blir själva Gud 
genom nåd. Vad vi än gör i det tillståndet så är det i enlighet med Guds 
vilja. Då är man verkligen fri.

Syster Seraphima: Fabeln om igelkottarna lär oss att förstå att vi själva 
har minst lika många taggar som vår granne har. När vi märker att vår 
medmänniska har svagheter och kantiga hörn, förstår vi ofta inte vi själ-
va har minst lika många som kan irritera andra.

Heliga exempel i modern tid
Vi har ett extremt exempel på vad det innebär att vara paradis för vår 

medmänniska. Heliga Lydia, den nya martyren, levde under kommunis-
men i Ryssland och var i tjugoårsåldern. Hon arbetade på olika kontor 
och var hon gick spred hon helighet, ordning, ljus och frid omkring sig. 
Hon hade hjälpt till att distribuera kristna, tryckta budskap i hemlighet 
och när kommunisterna förstod att det var hon som låg bakom detta, 
tog de henne till fånga och skickade henne till tortyr för att hon skulle 
avslöja andra kristna. 

Hon var mycket nedbruten kroppsligt efter tortyren och de tog hen-
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ne ner till en källare. En av vakterna såg att 
hon hade svårighet att gå och hjälpte henne 
att gå ner i trappan. Heliga Lydia tackade ho-
nom för hjälpen och sade till honom: ”må du 
bli frälst”. De som plågade henne bestämde 
sig för att våldta henne för att förnedra henne 
helt. Hos vakten som hade hjälpt henne hade 
ett frö av kärlek såtts och han började skjuta 
mot dem för att hindra dem att göra detta mot 
helgonet. De andra sköt tillbaka på både ho-
nom och Heliga Lydia och när han föll döende 
mot flickan sade han: ”tag mig med dig.” Då lyste ett ljus kring henne 
och de andra som torterat henne hörde de ord som utväxlades och blev 
plötsligt medvetna om att det finns ett annat liv, att det finns ett helvete 
och de tappade förståndet. Hon blev på så sätt paradis för vakten som 
hjälpt henne och han blev på ett ögonblick också martyr. En kristen som 
kämpar på ett medvetet sätt blir ett paradis för sina medmänniskor.

Metropoliten: Varför klagar vi ständigt på andra när vi inte själva för-
söker vara paradis för dem? Om vi verkligen försökte vara det för andra 
så skulle varken vi eller andra ha några problem. På så sätt skulle många 
få en smak av Paradiset.

Oavsett vilken människa vi möter, vilken tro, vilket sätt och vilken 
inställning den har, så har vi aldrig något dilemma hur vi ska agera gen-
temot dem. Oavsett hur de bemöter oss måste vi bli paradis för dem. 
Gud bara älskar, Han har inget dilemma om Han ska älska eller inte.

Ett annat levande exempel är Fader Nikolas Planas, en helig person 
som levde i Aten fram till 1932, då han gick bort. När han gick iväg 
hemifrån för att gå till sina plikter passerade han en skomakare som var 
kommunist och hatade präster. Fader Nikolas hälsade vänligt på honom 
varje gång han gick förbi och skomakaren mumlade då att när de skulle 
ta över makten så skulle de döda alla präster. Fader Nikolas fortsatte 
ändå hälsa vänligt på skomakaren medan den senare fortsatte mumla 
och förbanna präster. Men med tiden började han mjukna och han sade 
att ”när vi tar över makten så ska vi skona dig i alla fall”. Varje dag blev 
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skomakaren allt mjukare och blev sedan en god kristen, biktade sig och 
hade ett gott kristet slut. I det här exemplet kan vi se hur Fader Nikolas 
blev ett paradis för skomakaren. 

Vi måste rannsaka oss själva och fråga oss hur mycket vi själva för-
söker vara paradis för vår medmänniska och hur mycket vi anstränger 
oss varje dag för att förena oss med Kristus, som är vårt Paradis. Om 
inte vi blir bättre som kristna och blir ett paradis för vår medmänniska, 
då är vi inte som vi ska som kristna. Ofta förtvivlar vi i svårigheter och 
undrar hur ska det gå med en människa som vi har problem med. Då 
ska vi be intensivare för den människan, men också för oss själva för 
att vi ser att vi är svaga. Hitta praktiska sätt att visa kärlek även om den 
andra beter sig illa mot dig. Tänd ett ljus för honom att Guds Moder 
ska upplysa honom och läs en Paraklesis (åkallande gudstjänst) till Guds 
Moder. Den andre kommer inte att ändra sig plötsligt, men sakta när 
vi blir ett paradis för honom. Vi vill inte ha ett kors, men som vi kän-
ner till från Kyrkans texter; mitt i Paradiset växer Korsets trä. Om vårt 
paradis är äkta så finns det ett kors, dvs svårigheter och möda, men sakta 
med Guds hjälp så kan vi be ”ske Din vilja såsom i Himmelen så ock på 
jorden”. 

Vi har pratat mycket om tålamod ikväll. När vi pratar om det så 
menar vi tålamod som den Helige Andes gåva. Tålamod på ett världsligt 
sätt är att man inte visar vad man känner utåt, men inom sig kokar man 
eller tänker torrt att ”vad ska man göra, jag kan inte göra något annat”, 
men det är inte tålamod i Kristus. Evangeliskt tålamod är när vårt hjärta 
är rent och vi förlåter. Vi ska inte ha dåliga känslor och tankar. Tålamod 
är tacksägelse och ära till Gud för att Han prövar oss för vårt eget bästas 
skull. När vi odlar det så kommer vi att hitta inre frid med Guds nåd 
och vi kommer inte att tänka dåliga tankar om andra. De heliga fäderna 
säger att vi ska be om att få tålamod så att vi har ett levnadssätt med en 
kärleksfull inställning till andra och genom detta få se Gud, som helar 
oss genom vår broder. 

Vi ska tacka Gud för allting, för allt som händer vare sig det är pos-
tivit eller negativt och på så sätt blir vårt hjärta mjukare och vi uppnår 
evangeliskt, kristet tålamod som en Helige Andes gåva. Kristus genom-
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gick en prövning i Getsemane då Han bad ”om det är möjligt, ta denna 
kalk ifrån mig, men inte som Jag vill, utan som Du vill”(Se bl.a. Matt. 
26:39). Genom bikt, ånger, bön och den Heliga Nattvarden kommer 
igelkotten att förvandlas till en mjuk kanin!



I Helige Stenfinns fotspår i Hälsingland 

Vi har en tradition sedan fem år tillbaka i vårt stift att en gång om 
året åka på en pilgrimsfärd och besöka något som har med Sveriges 

tidiga kristnande att göra. I år var vi en grupp om 10 personer, vilkens 
mål var att lära känna våra tidiga kristna rötter i Hälsingland och bese 
Helige Stenfinns dödsplats och grav i Norrala och de orter han förde 
Evangeliet till.

Vi startade med att på vägen mot 
Hälsingland besöka våra försam-
lingsbor Marjo Marthin och Lau-
rentius Hagström och fira den 
Gudomliga liturgin i deras kapell 
i Järbo tillägnat Helige Josef den 
trolovade. Den 25 augusti enligt 
Kyrkans kalender firades passande 
nog Apostlarna Bartolomeus och Titus, 
vilkas texter passade utmärkt i Liturgin till vårt sökande efter spåren av 
Hälsinglands apostel. I sin predikan återgav Fader Anders historien kring 
denne martyr:

Stenfinn, Staffan eller Stefan (latin Stephanus) räknas som Hälsing-
lands apostel. Det är okänt när han föddes, men han led martyrdöden 
år 1060.

Han skall ha varit Benediktinermunk från Corvey (uppgiften saknas 
dock i de äldsta källorna), Nordrhein-Westfalens äldsta kloster, grundat 
822 av benediktinmunkar vid Höxter nära floden Weser. Härifrån sän-
des Ansgar år 826 som missionär till Norden. Helige Stenfinn blev dock 
vigd till präst och biskop i Bremen. Av namnet att döma var han nordbo. 
Enligt Adam av Bremen hette han egentligen Stenfi men fick namnet 
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Simeon av den bremiske ärkebiskopen Adalbert (1043–72). När denne 
vigde sex missionsbiskopar för svensk räkning var en av dessa Stenfinn. 
Den prosaiska krönikan från 1450-talet (den första framställningen som 
gjorts av Sveriges äldsta historia), liksom Adam av Bremen i sin berät-
telse om de nordiska länderna, återger en historia om en hednapräst i 
Uppsala som efter att under mystiska omständigheter blivit blind och fått 
en uppenbarelse av Guds Moder jungfru Maria där han erbjudits synen 
tillbaka, övergick till kristendom. På grund av denna händelse skulle 
kung Stenkil, kung av Sverige cirka 1060-1066, ha skrivit till ärkebisko-
pen av Hamburg-Bremen och begärt att få kristna missionärer. De två 
som sändes var Adalvard och Stenfinn. Den prosaiska krönikan berättar 
först om Adalvards framgångar i Sigtuna och Uppsala och sedan om hur 
Stenfinn sändes norr över.

Adam av Bremen har berättat att ”på gränsen mellan svearnas och 
norrmännens land bor skridfinnarna, vilka sägs löpa snabbare än vilda 
djur. Deras största samhälle är Hälsingland”. Hit skickades nu Stenfinn 
som förste biskop för att kristna människorna och genom sin predikan 
fick han många att konvertera till kristendomen. Dock hade man säkert 
hört om kristendomen tidigare i Hälsingland. Det kan man sluta sig 
till när man ser korset på runstenen i Norrala.

Det finns två traditioner om hur Helige Stenfinn tog sig till Hälsing-
land. En version berättar att han tog sig till fots längs den gamla ridstigen, 
som var en förbindelse mellan norr och söder. Dock var det en mycket 
farlig väg genom Ödmården, då det fanns rövare där. En annan version 
berättar om att kung Stenkil lovade Stenfinn eskort ut till Roslagen och 
att han där mötte hälsingar som varit på Uppsala marknad. De stod just 
i begrepp att segla hemåt med sina båtar och de varor de bytt åt sig. Han 
blev då erbjuden att åtfölja dessa. Om det blev dålig seglarvind fick de 
på så sätt en extra roddare. 

Eftersom Stenfinns mål var Norrala/Trönö seglade eller rodde man 
fram till Norralas centralbygd. Deras båtar kallades ”snäckor” och vid 
en svag sluttning låg en plats som kallades Snäckli, där man steg i land 
med sina båtar. Platsen ligger i närheten av byn Snarböle strax norr om 
kyrkan. Man måste komma ihåg att vattenlinjen på 1000-talet inte låg 
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där den ligger idag. Står man vid Norrala kyrka och tittar ut över slätten 
var det vatten där när Stenfinn kom med båt.

Enligt traditionen skall hans verksamhet börjat i Trönö, där ett av-
gudahus fanns. Dit samlades människor från omgivande bygder för att 
dyrka sina asagudar. Under vistelsen i Hälsingland skall hans egentliga 
utgångsplats varit i Norrala, där han åtnjöt visst skydd av häradskonungen, 
som hade sitt säte i Kungsgården.

Från Norrala företog han sig veckolånga resor på hästryggen runt om 
i Hälsingland och förkunnade den nya läran. Han påbörjade sina resor 
genom att rida till Arbrå på måndagen, på tisdagen till Järvsö, på onsdagen 
till Ljusdal, därefter till Delsbo och var vid veckans slut tillbaka i Trönö. 
Han skulle då ha medfört fem hästar. Enligt en annan version skall han 
haft hästarna utplacerade efter färdvägen.

Intressant är här ihopblandningen på nordiskt område mellan He-
rodes stalledräng Staffan och Hälsingarnas apostel Stenfinn (Staffan). 
I visan heter det ju att Staffan ”vattna sina fålar fem” och detta kan ha 
att göra med Stenfinns fem hästar som han använde för att resa runt i 
Hälsingland med!

Lite mer utförliga är de berättelser som finns i den Prosaiska krönikan. 
Här berättas om hur den nitiske missionären dristade sig till att förstöra 
avgudatempel och bildstoder, men tvingades fly för de uppretade hedning-
arna. Dessa hann emellertid upp honom och stenade honom till döds i en 
skog vid namn Ödmården vid Tönnebro å. Traditionen utpekar platsen till 
Kapellstenen i Skogs socken, 
där finns ett stort flyttblock 
som ingår i ett offerkast.

För att påminna om he-
lige Stenfinns förbindelse 
med Skogs socken lät Ärke-
biskop Nathan Söderblom 
resa en minnessten 1928 vid 
Själstuga, som var ett slags 
härbärge för vägfarande, all-
deles bredvid Kapellstenen. Helige Stenfinns ”stupa” (gravmonument)
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Vid Kapellstenen, söder 
om Själstuga skall Helige 
Stenfinn ha segnat ned av 
trötthet och blivit stenad av 
förföljarna. Ytterligare en 
variant säger att Stenfinn 
lyckades undfly, men läm-
nat kvar sin kappa. Därför 
kallas Kapellstenen också 
”Kappa-stenen”.

I en annan version skulle Helige Stenfinn flytt tillsammans med några 
kristna vänner och upphunnits vid Mårdbäcken i Skogs socken, där han 
utsattes för misshandel. Han fördes sedan till Själstuga. Där överfölls han 
på nytt och stenades ihjäl. Innan han gav upp andan skall han ha uttryckt 
sin önskan att på ryggen av en fåle bli förd till en plats där han skulle be-
gravas och där en kyrka sedan skulle byggas. För att fullfölja hans önskan 
sattes hans döda kropp på en otämjd fåle, som släpptes iväg mot okänt 
mål. Efter några dagar återfanns fålen med helgonets kropp i Norrala. På 
platsen där fålen stannat begravdes han och man uppförde ett gravhus.

Martyren begravdes alltså vid nuvarande Norrala kyrka och över hans 
grav restes en stupa, en sorts monument i husform som var byggt av trä. 
Då det på 1800-talet ersattes med en ny byggnad av sten borttogs ett 
par yttre brädfoder daterade till 1700-talet. En teckning från 1600-talet 
på ”Helge Bror Staffans stupa” finns bevarad men det finns också en 
akvarell från 1763. Ovanför ingången till den nuvarande stupan finns 
en minnestavla. 

I stupan finns ett underjordiskt rum med en mindre svartmålad kista 
fylld med ben. Kistan verkar ha kommit dit 1887 genom kyrkoherden 
Jonas Söderbloms initiativ och fyllts med ben som kommit upp på kyr-
kogården. I rummet finns också ett fyrkantigt stenkar, vars syfte är okänt.

Det var alltså farliga tider för en alltför kraftfull mission, vilken histo-
rien om Stenfinn visar. När en ny biskopsdelegation ledd av biskoparna 
Adalvard den yngre i Sigtuna (senare också biskop i Skara) och Egino i 
Dalby (utanför Lund) några år senare ville göra ett nytt försök att mis-
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sionera i Uppland genom att bränna hednatemplet i Uppsala, eftersom de 
trodde att hela folket då skulle omvända sig till kristendomen, stoppade 
kung Stenkil detta. Stenkil var själv kristen men lyckades få biskoparna 
att avstå från detta, eftersom han befarade att han skulle bli avsatt och de 
som omvänt sig skulle återfalla i hedendom och framför allt att biskoparna 
skulle bli dödade.

Det gåtfulla i historien med biskopsmartyren Stenfinn är att det inte 
finns några belägg från medeltiden att man grävt upp eller venererat 
hans reliker i ett relikvarium. Det finns ett litet relikvarium i Norrala i 
trä som har förgylld kopparbeklädnad med emaljdekor. Sannorlikt gjord 
i en sachsisk verkstad omkring 1200. Lockplattan visar Kristus i majestät 
och symboler för de fyra evangelisterna. Kanske innehöll detta en relik av 
helgonet. Det finns också ett större och mycket magnifikt relikvarium i 
Trönö, men bildmotiven på skrinet omtalar det katolska helgonet Thomas 
av Beckets martyrium. Kanske grävdes aldrig hans kropp upp utan finns 
kanske kvar under stupan på Norrala kyrkogård.

Efter Fader Anders noggranna beskrivning av Hälsinglands apostel 
avslutades Liturgin och Marjo och Laurentius bjöd på en utsökt Agape-
måltid, där vi bl.a. diskuterade vad Adam av Bremen kan ha menat med 
”skridfinnar vilka sägs löpa snabbare än vilda djur”. En idé är att han 
beskrev samer som färdades på skidor, därav att de kunde fara fortare än 
vilda djur.

Efter måltiden begav vi oss mot Norrala där en person från Trönö 
hembygdsförening tillika aktiv i Svenska kyrkans församling där åtagit 
sig att göra en initierad guidning. Vi mötte henne på Norrala kyrkas 
kyrkogård vid Staffans stupa där hon ordnat att vi kunde få komma in. 
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Väl inne fick vi också möjlighet att lyfta på golvplankorna och gå ner i 
den källare som fanns, där vi såg det fyrkantiga stenkaret och öppnade 
den svarta kistan som var fortfarande innehöll de ben som det fyllts med 
av kyrkoherden 1887.

Guiden berättade att vad hon visste har det aldrig gjorts någon arkeolo-
gisk utgrävning under stupan för att se efter vad som byggts på 1060-talet. 
Tyvärr finns inte den gamla kyrkan kvar i Norrala från 1100-talet som 
hade centraltorn och östtorn och var en så kallad klövsadelkyrka. Kyr-
kor med två torn från 1100-talet är ovanliga (se t.ex. kyrkan i Husaby i 
Västergötland där Olof Skötkonung skulle döpts) och visar att kyrkan 
hade en speciell betydelse. 1807 eldhärjades den gamla kyrkan och den 
kyrka som finns idag i Norrala är från 1816. Den nuvarande Staffans 
stupa är jämnårig med den nya kyrkan. Guiden berättade om den folkliga 
traditionen som säger att om stupan skulle raseras  skulle också Norrala 
kyrka gå förlorad.

Efter besöket i Norrala åkte vi till Trönö gamla kyrka som ägs av Statens 
fastighetsverk och som verkligen är en unik klenod. Genom att kyrkans 
murbruk av gråsten är oputsad så kan man avläsa dess historia i fogar och 
skarvar, varje tillägg har lämnat spår. De äldsta delarna från 1200-talet 
kan ses i långhusets nordvästra del. Under 1500-talet förvandlades den 
smala gråstenskyrkan till en större enskeppig salkyrka med varv och vackra 
gropkapitäl. Under 1700-talet så byggdes en ny sakristia och flera nya 
inventarier tillkom, bl.a. altaruppsatsen och bänkinredningen.

Trönö gamla kyrka
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Runt Trönö gamla kyrka går en mycket ovanlig bogårdsmur, stigluck-
orna har sadeltak av tjärade brädor, muren har daterats till medeltid även 
om den delvis har murats om under senare tid.

Klockstapeln kan vara Sveriges äldsta och utformningen påminner om 
de norska stavkyrkorna, med spåntak och spånklädda stolpar. I klocksta-
peln sitter en minnesklocka från 1936 som två gånger om året ringer till 
minne av den svensk-kyrklige ärkebiskopen Nathan Söderblom på hans 
födelse- och dödsdagar. 

Den nordost om kyrkogården belägna prästgården, även kallad Söder-
blomsgården, var Nathan Söderbloms barndomshem, som vi också fick 
möjlighet att besöka. Gården hade en mycket vacker trädgård där gamla 
växer i trakten samlats och planterats. Det var som att besöka Skansen i 
Stockholm!

För att vi skulle få se det berömda Trönörelikvariet så åkte vi till Trönö 
nya kyrka. Den nya kyrkan byggdes i slutet av 1800-talet, stod färdig 1895 
och ersatte då Trönö gamla kyrka. Trönö nya kyrka var då en av Sveriges 
största landsortskyrkor. Vår guide nämnde att det sägs att arkitekten hade 
blandat ihop ritningarna med dem till Sundsvalls kyrka! Kyrkan byggdes 
i rött, lokaltillverkat tegel. Kyrkan totalförstördes i en brand 1998 efter 
att man i några år renoverat den. Vid branden gick flera kulturskatter 
förlorade, däribland flera mässhakar från 1400-talet. 

I den nya kyrkan kunde vi bese det fantastiska relikvariet, som är från 
början av 1200-talet och förvaras i ett kassaskåp i väggen. Det är tillverkat 
i Limoges i Frankrike av förgylld och emaljerad koppar med scener ur 
det katolska helgonet Thomas av Beckets liv. Vid branden 1998 skadades 
skrinet svårt, då det var omslutet av plexiglas som smälte. Skrinet befarades 
först vara förstört men kunde restaureras av riksantikvarieämbetet, vilket 
tog cirka två års arbete!

Efter detta åkte vi genom Ödmården med bil och tog oss till Tönnebro 
å för att leta efter Kapellstenen vid Själsstugan. Tyvärr hade vi inga koor-
dinater att följa utan letade bara runt den sten som Nathan Söderblom 
låtit resa till minnet av Helige Stenfinns martyrium. 

Som avslutning åkte vi till den gamla kyrkoruinen vid Skog som låg 
mycket vackert invid vattnet. Vi hade läst om den otroliga upptäckten 
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av Skogbonaden, en svensk variant av bayeuxtapeten. Bonaden hittades 
1912 i en kyrkbod vid kyrkan. Bonaden är daterad till 1200-talet och 
mäter cirka 45 centimeter i bredd och 165 centimeter i längd. Den väv-
des i Nordsverige. Den är tillverkad i snärjväv (soumak) med ull i starka 
färger på en vit linnebotten. Bonaden förvaras idag på Statens historiska 
museum i Stockholm men det finns en kopia i Skog nya kyrka. Bilderna 
på bonaden har tolkats föreställa striden mellan hedendom och kristen-
dom. Centralt placerat i bilden finns två byggnader som har förståtts att 
föreställa en kyrkobyggnad och en mindre byggnad placerad till höger 
föreställande en klockstapel. Byggnaderna är avbildade i genomskärning 
vilket gör kyrkans kor och klockringarna synliga. En detalj visar hur 
människor och djur tar sig till gudstjänst i den klockringande kyrkan!

Klockan hann passera åtta på kvällen innan denna underbara pilgrims-
färd var till ända där vi farit i Hälsinglands apostels fotspår och bett om 
upplysning från Gud för hur en ikon skall målas av honom. Glada och 
tacksamma för allt Gud bevärdigat oss att se och uppleva denna dag styrde 
vi åter kosan mot våra hemtrakter i Mälardalen!



Metropolit Kyprianos Sverigebesök 
i september 2019 

Efter det Heliga Korsets upphöjelse kom Metropolit Kyprianos på 
sitt sedvanliga höstbesök i vårt stift med synodens och Ärkebiskop 

Kallinikos välsignelse.
Fredagen den 14/27 september, bara några timmar efter agrypnian, 
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midnattsgudstjänsten 
till det Heliga Korset 
i klostret i Grekland, 
anlände Metropoli-
ten, som beundrade 
de vackra svenska 
höstfärgerna på trä-
den. Han mottogs i 
Heliga Konstantin 
och Helenas kyrka i 
Vårberg, Stockholm, 

som just fått nya fönster insatta och fasadrenoveringen pågick forfarande. 
I en kort hälsning till de närvarande uttryckte Metropoliten sin glädje 
att åter befinna sig bland de troende i Sverige och sin förhoppning om 
ett fruktbart besök under det Heliga Korsets kraft.

Efter att ha besökt den sjuke, men alltid fridfulle Biskop Johannes i 
hans cell bredvid kyrkan informerades Metropoliten om framstegen med 
renoveringen av kyrkan.

Prästerskapet informerades i sin tur om vår synods beslut att börja en 
nogrann förberedelse av ett framtida, stort pan-ortodoxt synodmöte av de 
sant Ortodoxt kristna och Metropoliten bad om deras förböner för detta. 
Detta medförde stort intresse och många frågor bland de närvarande.

Lördagen den 15/28 september besökte Metropoliten Skogskyrkogår-
den och firade Trisagion vid gravarna till bortgångna församlingsmedlem-
mar. På eftermiddagen firades Vesper i kyrkan i Vårberg.

Söndagen efter det Heliga korsets upphöjelse firades Orthros och 
hierarkisk Gudomlig Liturgi i Heliga Konstantin och Helenas kyrka 
tillsammans med stiftets prästerskap. I sin predikan talade Metropoliten 
om dagens Evangelietext och särskilt vad det betyder i den kristnes liv att 
”mista sitt liv” för Kristi skull (Mark. 8:34-9:1). Samma kväll genomför-
des den traditionsenliga församlingssynaxis då vår Metropolit berättade 
om det heliga Korsets tredje uppenbarelse i Aten 1925. I fortsättningen 
studerades en text som hade det centrala budskapet av biktens kraft, Kyr-
kans Mysterium som vår människoälskande Herre gett oss. Frågor och 
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kommentarer från de 
närvarande följde.

På måndagen be-
sökte Metropoliten 
vår lilla flock troende 
i Norrköping för bikt, 
råd och diskussion om 
församlingens framtid.

Dagen efter firades 
Liturgi i Heliga Philo-
theis kloster. I sin korta 
predikan sade Metro-

politen: må Guds Moder hjälpa oss att besvara med större iver och fasthet 
vår kallelse att bli helgon. Genom dopet tillhör vi Kristi kropp. Han gav oss 
sina Evangeliska bud att följa och Han gör oss värdiga att mottaga Hans 
heliga Kropp och Blod. Han ger oss alltså alla medel för vår väg i sökandet 
att bli Hans likhet. Metropoliten kunde sedan med stor glädje inspektera 
den nästan färdigställda nya utbyggnaden i klostret som uppförts under 
sommaren och hösten på hans uppmaning.

Systrarna i klostret bjöd på en måltid och i slutet av den talade Metro-
politen om den Heliga Skriften och Traditionen i den Ortodoxa kyrkan i 
motsats till det protestantiska sättet att se skrift och tradition. Kyrkan och 
Traditionen står över och föregår den Heliga skriften och bara Kyrkan är 
lämplig att tolka den. Därför använder vi oss av de heliga fädernas verk 
för att tolka den, vi söker inte någon filologisk översättning.

På eftermiddagen samma dag hade Metropoliten möten och bikt med 
människor i kyrkan i Vårberg samt ett mycket uppbyggande möte med 
prästerskapet, då nya mål utsattes såväl för arbeten med renoveringen 
av kyrkan i Vårberg såväl som för sådant rörande vår kyrkas mission i 
Sverige. Detta viktiga möte ingav hopp och iver hos prästerskapet om 
framtiden för vår lilla flock.

Onsdagen den 19 september/2 oktober återvände Metropoliten med 
sällskap till Grekland efter att ha tackats av församlingen i Sverige.
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Helige Erik – Uppsalas okända helgon
Åtta kilometer söder om Uppsala, vid Fyrisåns mynning i Mälaren, 

ligger Flottsund. Sveriges äldsta bevarade helgonlegend, Botvidslegenden, 
som nedskrevs i slutet av 1100-talet, berättar att förföljelsen av kristna 
var så stor att en munk som hette Erik dödades på ett ting i Flottsund. 
Hans kropp fördes till Tälje och begravdes där (Monachum unum, 
Ericum nomine, in commune placito in Flótasund occidessent, cujus 
corpus Telgas translatum et sepultus est). Samme man omtalas redan hos 
Adam av Bremen på 1070-talet, vilket blir intressant när man ska fast-
ställa helige Botvids dödsår.  Adam har 
från den danske kungen Sven Estridsen 
fått höra att en mängd människor hade 
lidit martyrdöden i Sverige och Norge. 
Bland dessa fanns ”en utländsk man vid 
namn Erik (hericus quidam peregrinus) 
som, när han predikade bland de längst 
upp boende sveonerna, vann martyr-
kronan genom att bli halshuggen”. Sven 
berättade också om den norske martyren 
Hallvards reliker och ”där dessa ligger 
begravna, kan befolkningen ännu i dag se 
märkliga helbrägdagörelser”.  Uttrycket 
peregrinus har ursprungsbetydelsen 
främling eller utlänning, och det före-

2020 kommer Metropolit 
Kyprianos till Sverige igen den 
20-25 februari och preliminärt 
12-18 juni för firande av 
Heliga Konstantin och 
Helenas festdag som flyttats 
till söndagen den 14 juni.

Helige Hallvard
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kommer i samtida skildringar av missionärer. 
Att en man med namnet Erik (Hericus) skulle 
betecknas som utlänning i Sverige kan verka 
egendomligt. En tanke skulle kunna vara att 
Erik kanske var dansk och hade utsänts som 
missionär av Sven Estridsen själv. Dock borde 
Sven rimligen ha framhävt detta i så fall. Hans 
berättelse om norrmannen Hallvard är dess-
utom mera utförlig än skildringen av Erik. 
Namnet Erik, latiniserat till Hericus, var dock 
inte heller unikt för Norden: från frankerna 
hade det spritt sig till kontinenten.  Erik kan 
därför lika gärna ha utsänts från t.ex. Frankrike. 
En tanke skulle kunna vara att denne munk på 

något sätt var knuten till det kloster som den angelsaxiske missionären 
David grundat i Munktorp i Västmanland.

Munken Erik skall enligt Botvidslegenden ha begravts i Tälje, säkerli-
gen åsyftas dagens Södertälje. Enligt Sven Estridsen skedde mirakler vid 
hans grav. Rimligen blev därför munken Erik dyrkad som helgon i Sö-
dertälje, men där snabbt undanträngd av helgonkulten kring drottningen 
Ragnhild (1075-cirka 1117), som under sin levnad arbetat för kristen-
domens införande och själv varit på pilgrimsresa till Rom och Jerusalem.

Munken Erik har inte varit något obetydligt helgon, även om han är 
ganska okänd för de flesta idag. Helgonet omtalas alltså i två av varandra 
oberoende källor, där den ena uppgiften är av danskt ursprung. I båda 
berättelser nämns han tillsammans med ett annat helgon, hos Adam med 
Oslo domkyrkas skyddshelgon Hallvard och i Botvidslegenden med Eskil, 
”Södermanlands apostel”. Båda var mycket viktiga lokala helgon. Man 
kan inom parentes notera att Uppland omges av landskap med varsitt 
missionärshelgon: helige Eskil i Södermanland, helige David av Munk-
torp i Västmanland och helige Stenfinn eller Stefan i Hälsingland. Det 
är troligt att munken Erik skulle kunnat få epitetet ”Upplands apostel” 
om inte en annan Erik hade uppträtt i mitten på 1100-talet. Den andra 
Erik med anknytning till Uppsala är Erik Jedvardsson, ”Sankt Erik”, född 
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omkring 1125 och död 1160, som räknas som kung av Sverige omkring 
1156-1160. Denne Erik dödades av en dansk prins den 18 maj 1160 i 
strid efter en mässa i Östra Aros, i nuvarande Uppsala. Enligt helgonle-
genden hade Erik vägrat sätta sig i säkerhet, utan hört mässan till dess 
slut och därefter överfallits då han lämnade kyrkan. Hans huvud höggs 
av medan han låg på marken. Enligt legenden rann då en källa upp på 
platsen där han dödades. Denne Erik trängde tyvärr undan kulten av den 
förste Erik. Denne Erik Jedvardsson kan inte räknas som helgon av den 
Ortodoxa kyrkan, då han levde och dog efter det att Skandinavien tydligt 
tillhörde den Romersk-katolska kyrkan och att hans dödsfall ägde rum 
nästan 100 år efter schismen mellan öst och väst. Ändå har vi noterat att 
t.ex. den Serbiska kyrkan i Sverige obegripligt nog har målat honom i 
åtminstone en klosterkyrka, där deras biskop också residerar, som helgon.

Något kapell eller annat minnesmärke över munken Erik, som utan 
tvivel däremot kan räknas som helgon i den Ortodoxa kyrkan, är inte 
känt vid Flottsund. Men att han hade integrerats i kulten kring den andre 
Erik verkar dock stå helt klart: genom två av Eriksmiraklerna vet vi att 
Flottsund utgjorde en möjlig startpunkt för den som skulle besöka Erik 
Jedvardsson reliker. Ett ofta citerat mirakel handlar om den högättade 
Magnus Johansson Ängel år 1293. Då han blev sjuk lovade hans systerson 
Israel, hans kaplan Håkan och hans småsven (tjänare) Knut att ”gå barfota 
från Flottsund till Uppsala”. Då herr Magnus tillfrisknat något färdades 
han i båt via Ultuna till Uppsala. ”Herr Israel, herr Håkan och Knut höll 
vad de lovat. Herr Magnus steg själv i land från skeppet nära gråbrödernas 
tegelhus, som ligger rätt långt från 
domkyrkan, och han, som man 
trodde knappt kunde ledas ett litet 
stycke av andra, gick nu barfota, 
åtföljd av över tjugo svenner, lika-
ledes barfota, till Sankt Eriks skrin” 
(Eriksmirakel 20, Scriptores rerum 
Svecicarum medii aevi). Ett annat 
mirakel handlar om fru Ramborg 
på Fånö, som 1303 låg i barnsnöd 
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och var nära att dö. ”Hon lovade då att gå från Flottsund till Uppsala 
och offra ett pund vax till Sankt Erik” (Eriksmirakel 17).

Särskilt i 1293 års händelser framträder en utvecklad sedvänja. Barfota-
vandring var kännetecken för botgörare och för de mest ivriga tillbedjarna 
i det europeiska pilgrimsväsendet. Herr Magnus kunde inte gå hela vägen, 
men han steg ur båten då man närmade sig staden och vandrade sista biten. 
Bara två Eriksmirakler är nedtecknade efter 1311 och det finns inga belägg 
för Flottsund som station för Erikspilgrimer senare under medeltiden. 
Att platsen kan ha haft fortsatt betydelse framgår av en eftermedeltida 
tilldragelse, kung Erik XIV:s kröning i Uppsala 1561. Ett tyskt sändebud 
har efterlämnat en noggrann berättelse. Inför kröningen avreste man från 
Stockholm med fartyg i långsam takt och samlades i Flottsund. Kungen 
med ett stort antal ryttare anlände landvägen. Här fanns en bro som revs så 
snart den använts. Eftersom sundet bara hade en färja ännu på 1700-talet 
måste bron ha byggts särskilt för detta tillfälle. Från Flottsund anträddes 
så den högtidliga processionen till Uppsala. Berättaren anger att ån var 
grund, men han omtalar att sändebudens skepp efteråt gick upp till staden. 
Det kan ha varit praktiska eller ceremoniella skäl till att man inte reste 
med båt hela vägen till staden och en slump att processionen utgick från 
just Flottsund. Men att händelsen utspelar sig långt efter reformationen 
spelar ingen roll: Erik Jedvardsson var ett nationellt skyddshelgon och 
helgonkulten försvann inte på samma sätt som med andra helgon. Erik 
XIV bar samma namn som helgonkungen, och det är lockande att se 
kröningsprocessionen som en sista återspegling av pilgrimsvandringarna 
från Flottsund och i hågkomsten av den förste Erik.

Erikskulten i Uppsala blev alltså en kult av två helgon, båda med 
namnet Erik under romersk-katolsk medeltid som dessutom dödats 
på samma sätt, genom halshuggning, men den förste Erik blev tyvärr 
bortglömd. Därför är det kanske nu av vikt att påminna sig om att detta 
helgon bör betraktas som helgon av den Ortodoxa kyrkan, särskilt viktig 
för den som bor i Uppsala!
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Nunnorna i Heliga Philothei Ortodoxa kloster ber att få 
tacka alla så varmt som bidragit ekonomiskt till klostrets 

nya utbyggnad! Tack för att ni gjort det möjligt för 
klosterlivet i Sverige att växa!
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