
1. Såsom kanoniskt utvald (2014) ställföreträdande biskop för Stock-
holms ortodoxa stift, underställt den Heliga synoden under Ärkebis-
kop Kallinikos, den Sanna grekiskt-ortodoxa kyrkan, har jag ansvaret 
att informera den fromma troende flocken i Sverige om följande viktiga 
ämne.

2. Μed officiellt beslut av Metropoliten (Utnämning, protokollnr. 9, 4 juni 
2014, kyrkl. kal.), har Protopresbyter Fader Anders Åkerström utnämnts till 
biskopsrepresentant i Stockholm stift, som samtidigt tjänar som ansvarig 
präst för Heliga Konstantin och Helenas församling i Vårberg, Stockholm.

3. Biskopsrepresentanten Fader Anders Åkerström  är den ende re-
presentanten för den ställföreträdande biskopen och uttrycker Met-
ropolitens såväl som den heliga synodens officiella ståndpunkt i alla 
eventuella pastorala problem i vår Kyrka i Sverige.

4. För alla andra, såväl prästerskap som lekmän, är det inte tillåtet 
att blanda sig i biskopsrepresentantens pastorala tjänst, ännu mindre 
att handla eller undervisa motsatt den heliga synodens ställföreträ-
dande biskops instruktioner, och insistera på sina egna personliga upp-
fattningar och ideologier. 

5. Μed uppriktig faderlig kärlek i Kristus uppmanar vi medlemmar-
na i vårt heliga stift att undvika dessa felsteg och att minnas den He-
liga Aposteln Jakobs, Herrens broders, uppmaning: ”Mina bröder, icke 
många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få 
en dess strängare dom”; ”Finnes bland eder någon vis och förståndig 
man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de 
gärningar som hövas en sådan man” (Jak. 3:1, 13). 
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6. Varje medlem av vår Kyrka bör anamma och odla det sanna kyrk-
liga medvetandet och andan, som anstår de Ortodoxt kristna, som från 
och med år 1924 och framåt, gör tappert motstånd mot förändringen av 
Kyrkans kalender och fördärvet av vår Sanna tro och tradition. 

* * *
Faderligt bedjande för er att ni ständigt ska ha frid och glädje i den 

Helige Anden i era hjärtan, omfamnar jag er med hälsningen:
Χριστὸς Ἀνέστη!... Ἀληθῶς Ἀνέστη!...

Kristus är uppstånden! Han är sannerligen uppstånden!

2

Fili, Attikis
 28 april 2021 kyrkl. kal.

† Tisdagen efter Tomassöndagen
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