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                                                       Abstrakt 
 

Innebörden av begreppet tradition varierar mellan de stora kyrkorna. Denna uppsats be-
skriver traditionens betydelse och plats i den ortodoxa kyrkan. Traditionen har beskrivits 
både utifrån sin yttre och inre form. I traditionen står theosis, människans gudomliggörel-
se, i centrum både liturgiskt, i lära och i praxis. Fakta från litteraturen har främst hämtats 
från verk av de ortodoxa 1900-tals teologerna Kallistos Ware och John Meyendorff. För-
utom litteraturstudier har en enkätundersökning med öppna svarsalternativ skickats ut till 
ortodoxa församlingsmedlemmar. Den fenomenografiska forskningsmetoden har tilläm-
pats på enkätsvaren. Resultatet av dessa visar hur ortodoxa invandrare och svenska kon-
vertiter uppfattar den ortodoxa kyrkan respektive den protestantiska. Utifrån svaren upp-
ställdes olika kategorier som  visar på likheter och variationer mellan gruppernas uppfatt-
ning om den ortodoxa traditionen. Slutsatsen av undersökningen blev att det finns en tyd-
lig samstämmighet i uppfattningen om både den ortodoxa kyrkan och den protestantiska 
kyrkan oberoende av personernas uppväxt, utbildning och kulturella arv. Den enskildes 
uppfattning och kunskap inom detta område har troligen främst sin utgångspunkt i per-
sonliga erfarenheter?  
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1. Inledning 
 
1.1  Bakgrund 
Ärkebiskop Johannes i Finland sade i en nyligen gjord intervju1 ”ju mer den protestantiska 
kyrkan försöker bli modern, desto fler vill bli ortodoxa.” Antalet medlemmar i denna kyrka 
har ökat stadigt i Finland sedan 1995. Fader Johannes jämför de två kyrkorna och menar att i 
protestantiska sammanhang  uppmanas människor att både tänka själva och ställa frågor samt 
komma med egna svar. I den ortodoxa traditionen är det kyrkan som ska ge svaren på de and-
liga frågorna, inte den enskilde individen. ”Det här är något som vi inte ska dölja,” säger han 
vidare. Enligt Fader Johannes är det fel av kyrkan att rätta sig efter den moderna människan. 
”Av kyrkan ska man vänta sig något annat. Kyrkans uppgift är att föra fram ett budskap som 
är bestående och som människorna kan lita på,” säger ärkebiskop Johannes. 
 
I Sverige har antalet ortodoxa  bekännare också ökat under senare delen av 1900-talet. Det 
beror framför allt på invandring och flyktingströmmar, men det finns även en skara svenska 
konvertiter. Den svenska  folket saknar i allmänhet kunskap om den ortodoxa kyrkans tro och 
praxis. Många svenskar har i alla fall stött på denna kyrkotradition antingen genom utlandsre-
sor eller kontakter med invandrare i Sverige. Det känns idag angeläget  att i vårt land öka för-
ståelsen mellan olika kyrkotraditioner och deras uttryckssätt. 
 
1.2 Frågeställning 
Varför är traditionen viktig för de ortodoxa och vad anser de vara kyrkans uppgift? Finns det 
någon skillnad i hur olika grupper av ortodoxa troende  uppfattar traditionen, tex  svenska 
konvertiter och de med ortodox bakgrund? 
 
1.3 Syfte 
Öka kunskapen och förståelsen om den ortodoxa kyrkans tro och praxis genom att beskriva 
både dess yttre och inre tradition. I fokus står begreppet theosis, gudomliggörelse. Innebörden 
av detta begrepp och vägen dit kommer också att beskrivas. 
 
1.4 Avgränsning 
I dessa studier betraktar jag den ortodoxa traditionen som ett helhetsbegrepp oberoende av tid 
och rum.Den inre traditionen innehåller många element. I denna uppsats avgränsar jag arbetet 
om den inre traditionen till att beskriva theosis, kristologin, den apofatiska  teologin, asketis-
men, och den noetiska tanken. Några andra centrala inre element är det oskapade  ljuset, det 
heliga dårskapet och Theotokos (Gudaföderskan). 
 
1.5 Metod 
Information om den ortodoxa kyrkan, dess lära och tradition hämtas främst från litteratur  
skrivna av de ortodoxa 1900-tals teologerna Kallistos Ware och John Meyendorff. En del  
material tas även från kyrkofader Johannes Chrysostomos och från Philokalia; kyrkofädernas 
antologi över ortodox spiritualitet.  
 
Som komplement till litteraturen utförs en fenomenografisk undersökning. En enkät med 
öppna frågor ska  skickas ut till medlemmarna i en ortodox församling i Norrbotten, Sverige. 
Enkäten består av tolv frågor och kommer att sändas till 12 personer. Med hjälp av frågorna är 
det meningen att få fram olika uppfattningar om vilket innehåll en person ger åt relationen 

                                                           
1 Jernvall-Ingman, B: Avskedsintervju med ärkebiskop Johannes av Finland. Ortodox Tidning nr 11/2001 
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mellan sig själv och något i omvärlden, i detta fall den ortodoxa traditionen och något om den 
Svenska kyrkan.   Begreppet uppfattning vill visa på karaktären hos kunskapsbildningen samt 
erfarenhetens betydelse. 
 
Det insamlade svaren kommer att studeras med avseende på likheter och variationer.2 Materi-
alet kommer att relateras till lämpliga beskrivningskategorier utifrån likheter och variationer 
mellan de två grupperna. Den ena gruppen består av personer med ortodox bakgrund och den 
andra av svenska konvertiter med protestantisk bakgrund. Någon studie av liknande arbeten 
har inte kunnat utföras, eftersom någon sådan inte har påträffats. 
 
 

                                                           
2 Starrin, B & Svensson , P (red)(1994) Kvalitativmetod och vetenskapsteori. 1994 Lund: Studentlitteratur,.s 117 
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2. Historik - Den ortodoxa kyrkan i Sverige 
 

Christofer Klasson skriver i sin bok  Ortodoxa kyrkan om kyrkans historia i de norra delarna 
av Europa. Under medeltiden fanns ett visst ortodoxt inslag på Gotland. I Visby hade köpmän 
från Hansastaden Novgorod en egen kyrka. Även i Sigtuna fanns under medeltiden en ortodox 
kyrka.  
 
År 1617 avstod Ryssland både Karelen och Ingermanland till Sverige. I båda dessa områden 
öster om Finska viken tillhörde en stor del av befolkningen den ortodoxa kyrka. Under denna 
tid var Sverige ett stormaktsvälde kring Östersjön. Statens inställning till de ortodoxa i dessa 
områden var ambivalent under denna tid. Å ena sidan uppskattade man vad deras tro stod för, 
men å andra sidan ansåg man att deras liturgiska bruk med bugningar, korstecken och knäfall 
var irrlära.  
 
Svenskarna ville speciellt omvända den finsktalande befolkningen i Ingermanland och Kare-
len till den protestantiska kyrkan. Dessa ansågs inte vara äkta ortodoxa troende eftersom de 
inte förstod kyrkslaviska. Kyrkslaviskan var det rådande gudstjänstspråket i den ryskortodoxa 
kyrkan. Svenskarna tyckte att finnarna borde höra till den Lutherska kyrkan, och man trodde 
att finnarna där skulle uppskatta gudstjänster på sitt eget språk. Svenskarnas försök till om-
vändelse lyckades emellertid dåligt. Många ortodoxa flydde undan svenskarnas reformations-
iver. Cirka 7.700 familjer lämnade Karelen och Ingermanland för Ryssland. Enligt ett svenskt 
påbud blev det även förenat med dödsstraff att konvertera till ortodoxin för dem som hade 
protestantisk bakgrund. 
 
Redan i mitten av 1600-talet hölls rysk-ortodoxa gudstjänster av en rysk präst i Stockholm. 
Under denna tid fanns ryska handelsmän och en rysk delegation i staden. Med tiden fanns där 
även ryska krigsfångar. År 1768 fick församlingen en ny kyrkolokal. När den invigdes fick 
den namnet ”Kristi Förklarings kyrka”. Än idag bär denna församling detta namn. I samband 
med världskrigen har åtskilliga ortodoxa flyktingar österifrån anslutit sig till denna församling 
i Stockholm. 
 
I samband med andra världskriget kom många ortodoxa flyktingar från finska Karelen till vårt 
land, och under 1960-talet kom en stor grupp ortodoxa invandrare hit som ny arbetskraft. Det 
var främst greker och jugoslaver. Under några få år ökade antalet ortodoxa bekännare i Sveri-
ge med c:a 50.000 personer. Antalet ortodoxa serbiska invandrare har också ökat kraftigt un-
der 1990-talet som ett resultat av oroligheterna i forna Jugoslavien. Därtill finns en hel del 
flyktingar från de gamla europeiska öststaterna och de  baltiska länderna. 
 
Idag har många av de olika folkgrupperna sina egna nationella kyrkor och präster i Sverige. 
Detta gäller folkgrupperna finnar, ryssar, ester, greker, serber, rumäner, makedonier och bul-
garer. Även egyptiska kopter och de österländska kyrkorna med ursprung i Armenien och 
Syrien har församlingar i vårt land. Huvuddelen av de ortodoxa bekännarna bor i stadsregio-
nerna i mellersta och södra Sverige där invandringen varit stor och industriarbeten funnits. 
Sedan 1999 finns dock en ortodox församling i nordligaste Sverige. Den har sitt säte i Över-
kalix, Norrbotten.  
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   3. Definitioner 
 
3.1 Definition av begreppet tradition 
Med tradition menas oftast en uppfattning, en tro eller ett bruk som förs vidare från generation 
till generation. Den kristna traditionen är i detta fall den tro  som Jesus Kristus förmedlade  till 
apostlarna och som sedan genom dem förts vidare till efterkommande generationer i alla tider. 
Detta är den så kallade ”apostoliska tron”. Inom kyrkan talar man om ”kyrkans rättesnöre”. I 
den Lutherska kyrkan säger man att bibeln, dvs Guds ord allena, är detta rättesnöre. Bibelns 
texter ska uttolka sig själva. Traditionen ska inte vara norm för skrifttolkningen. 
 
Den ortodoxa kyrkan har ett annat traditionsbegrepp. I den ortodoxa kyrkan är traditionen 
rättesnöret. I traditionens roll som rättesnöre ingår bibeln som ett av sju yttre element. Till 
dessa element hör även de ekumeniska koncilierna och trosbekännelsen, senare koncilier, ka-
nonisk lag, kyrkofäderna, liturgin, och ikonerna. ” Dessa ting får inte skiljas åt och ställas mot 
varandra, för det är samme Helige Ande som talar genom dem alla, och tillsammans utgör de 
en enda helhet där varje del måste ses i ljuset av de övriga.”3 Den ortodoxa kyrkan gör ingen 
skillnad mellan bibeln och traditionen, eftersom kyrkan, församlingen, är äldre än bibeln som 
bok. Församlingen bildades  den första pingsten då Nya  testamentet  ännu inte   var skrivet.  
 
3.2 Definiton av begreppet theosis 
Theosis är grekiska och betyder gudomliggörelse. I ortodoxin innebär det människans fräls-
ning och återlösning  i Kristus. Detta sker genom Guds nåd. I theosis uppnår människan före-
ning med  Gud i hans energier, dvs i Guds immanens. Vi blir inte gudar delaktiga av hans  
väsen (Guds transcendens) utan det innebär att vi genom den helige Ande  förvandlas till en 
gudomlig  likhet.  
 
Genom tron på Jesus Kristus och på det sakramentala livet i kyrkans gemenskap kan theosis 
bli en verklighet i tiden. I samverkan med Gud kan människan arbeta på sin frälsning, på gu-
domliggörelsen. I västerländsk teologi kallar man denna process för helgelse. Utan helgelse 
sägs ingen få se Herren. För tillväxt i  theosis  rekommenderar kyrkofäderna bön, fasta, vak-
samhet, stillhet, allmosegivande, kärlek, tro och askes. 
 
 

                                                           
3 Ware, K. (2000) Den ortodoxa kyrkan. Skellefteå: Artos s 210 
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4. Ortodoxa kyrkans tradition 
 
Under kyrkans första tid var det tillräckligt att bekänna Jesus Kristus som Herre, men med 
tiden krävdes en klarare intellektuell precisering  av vad denna bekännelse innebar. Detta be-
hov fanns både mot den mosaiska traditionen och mot den allt  större hedniska värld kyrkan 
mötte. Det är under de första sjuhundra åren som denna precisering och formulering av tron 
tar form. Under denna tid utvecklades det klassiska kristna lärosystemet som är giltigt än idag.  
 
Den viktigaste dogmen som kyrkan antagit anses vara läran om Guds treenighet. På 300-talet 
formulerades det klassiska begreppet om treenigheten som ”ett väsen med tre olika hypostaser  
(personer)”. Fadern är Gudomens grundprincip och ursprung.. Av Fadern föddes Sonen i 
evighet och av Fadern utgår den Helige Ande i evighet. Mellan Fader, Son och Helig Ande 
råder en evig kärlek som utgår mellan de olika personerna. Var och en av hypostaserna för-
medlar i sin tur egen energi till människan oberoende av de andra. I treenighetens gemenskap 
får den troende ett liv i Gud. 
 
Kyrkan talar om både den yttre och en inre traditionen. Den yttre traditionen omfattar bland 
annat synen på bibeln, kyrkan, församlingsliv  och de olika dogmerna som kyrkan  bekänner 
sig till. Nedan följer en beskrivning  av samtliga yttre element. Materialet om traditionen är 
främst taget från Kallistos Wares bok Den ortodoxa kyrkan och John Meyendorffs bok Bysan-
tinsk teologi. 
 
4.1 Den yttre traditionen 
 
Bibeln 
Bibeln anses vara det viktigaste skriftliga uttrycket för Guds uppenbarelse. Bibelns kärna och 
stjärna är Kristus. Den betraktas som en Kristusikon i ord. Bibeln är ej överordnad kyrkan 
utan efterlevs och förstås inom denna. Kyrkan har den mest avgörande betydelsen i  traditio-
nen, eftersom församlingen funnits före Nya testamentet. Endast kyrkan får med auktoritet 
tolka Skriften. De ortodoxa  använder den grekiska översättningen (Septuaginta) av den heb-
reiska texten som sitt Gamla testamente. Apostlarna använde samma bok. Nya testamentet är 
det samma som i övriga kristenheten.  
 
De fyra evangelierna finns i en speciell evangeliebok. I varje ortodox kyrka har den en he-
dersplats på altaret. Evangelieboken bärs i processioner och de troende både kysser och bugar 
inför den i vördnad. Bibelns övriga böcker finns i ett omfattande gudstjänstmaterial. Liturgin 
innehåller 98 citat ur det Gamla testamentet och 114 ur det Nya testamentet. I den finns också 
en särskild episteltext och  evangelietext för varje dag på året. 
 
De sju ekumeniska koncilierna och trosbekännelsen 
De sju ekumeniska koncilierna är gemensamma för hela fornkyrkan. Här rådgjorde samtliga 
medlemmar med varandra. Besluten fattades under mottot ”vi är ens till sinnes”. Detta innebar 
ett  förkroppsligande av kyrkans egentliga natur att vara en enhet. Alla sju ekumeniska konci-
lier ägde rum under kyrkans första 800 år. Vid dessa koncilier avhandlades den kristna trons 
centrala dogmer. Dessa anses ofelbara och äger auktoritet tillsammans med bibeln. De eku-
meniska koncilierna är: 
 
1:a konciliet:  år 325 i Nicea. Det avhandlade Nicenska trosbekännelsen, att Jesus är Gud, 
född och icke  skapad, och att han är av samma väsen som Fadern. 
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. 
2:a konciliet:  år 381 i Konstantinopel. Nicenska trosbekännelsen, att den Helige Ande är den 
tredje  gudomspersonen och utgår av Fadern.  
.  
3:e konciliet: år 431 i Efesos. Fastslog att Kristus är det inkarnerade Ordet, och  Maria är 
Theotokos, Gudaföderskan. 
 
4:e konciliet: år 451 i Chalcedon. Avhandlade att Kristus är fullkomlig Gud och fullkomlig 
människa i en och samma person. 
 
5:e konciliet: år 553 i Konstantinopel. Befäste läran om den Heliga Treenigheten och läran 
om Kristi två naturer. 
 
6:e konciliet: år 680.Fastslog läran om Kristi sanna mänskliga natur utifrån   hans mänskliga 
vilja och natur. 
 
7:e konciliet: år 787 i Nicea. Befäste ikonens ställning som uttryck för den kristna tron. Det 
innebar en seger för ortodoxin. Ikonen ska vördas, ej tillbedjas. I kyrkan ska den vördas på 
samma sätt som evangelieboken. 
 
I väst kom trosbekännelsen om den Helige Ande att lyda ”och på den Helige Ande, Herren 
och Livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen.” Tillägget Sonen (filioque) finns inte i den 
ursprungliga/ortodoxa trosbekännelsen om den Helige Ande. Denna sammanblandning av 
Faderns och Sonens hypostaser har aldrig accepterats av den ortodoxa kyrkan. För de orto-
doxa finns Gud fullständigt och odelad i var och en av sina tre gudomliga energier; Fadern, 
Sonen och den Helige Ande. 
 
Senare koncilier 
Dessa koncilier har ägt rum mellan år 787 och 1952. De äger ingen auktoritet över kyrkan 
som helhet. De uttalar sig om lokala uppfattningar om något. eller är ett dokument från en 
enstaka biskop, tex brev till påvar.  
 
Kanonisk lag 
Den kanoniska lagen innehåller föreskrifter som behandlar kyrkoorganisation och disciplin. 
De utarbetades av de ekumeniska koncilierna. Som exempel kan nämnas att liturgin firas bara 
på söndagar och vid olika högtider. En präst får bara fira liturgin en gång samma dag. Liturgin 
får också bara firas en gång per dag på samma altare. En präst som vill ingå äktenskap måste 
göra detta innan han prästvigs. Det finns många regler för det ortodoxa livet, den så kallade 
ortopraxis. Dessa regler handlar om församlingens jordiska liv. Kanonisk lag är ett försök att 
tillämpa dogmerna på praktiska situationer i livet. Tillämpandet av kanon varierar något med 
hänsyn till tidpunkt och plats. 
 
Fäderna 
Den ortodoxa kyrkan har aldrig exakt preciserat vilka fäderna är, inte heller rangordnat dem. 
De var och är kristna tänkare och kallades tidigare för filosofer. De beskrivs som de vaksam-
ma och beredda. . Många kyrkofäder levde som eremiter ute i öknen. Detta levnadssätt börja-
de redan i Egypten på 200-talet och spred sig till Syrien på 300-talet. I samband med kejsar 
Konstantin den stores omvändelse till kristen tro år 312 blev eremit- och munklivet accepte-
rat. Som en följd av detta började klosterlivet att blomstra. 
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Kyrkan har en särskild vördnad för 300-talets författare och teologer, ”de tre stora kyrkofä-
derna”: Basilius den Store, Gregorios Teologen och Johannes Chrysostomos. Två av dem 
författade egna liturgier som firas av hela kyrkan regelbundet än idag. Till senare kyrkofäder 
räknas Maximos Bekännaren, Johannes av Damaskus, Theodoros Studiten, Symeon den Nye 
teologen, Gregorios Palamas och Markos   av Efesos. De  flesta  kyrkofäder  var verksamma 
under den odelade kyrkan tid. 
 
Kyrkofädernas tid omfattar c:a 900 år. Det är dock viktigt att vara medveten om att kyrkan är 
öppen för att nya kyrkofäder kan uppkomma. Om detta inte vore möjligt skulle det betyda att 
den Helige Ande har övergivit kyrkan. Utgångspunkten för kyrkofäderna är alltid Bibeln. De-
ras läsning av Bibeln är inte en intellektuell aktivitet utan en läsning i den Helige Ande.  De  
formulerade den kristna tron och tanken utifrån detta. Fäderna har uttalat sig i många frågor 
som berör tron och det kristna livet .Deras tal om Gud är ett tal till Gud mer än ett tal om Gud. 
De anses vara värdefulla vittnen om den kristna tron och tjänar som andliga vägledare i alla 
tider. De är teologer och själasörjare med autentiska andliga erfarenheter. 
 
Liturgin 
Den ortodoxa kyrkan ser sig som en levande organism på sakral grund. Den är ”den autentis-
ka kyrkan” med anor ända från apostlarnas tid. Här har den rätta lovsången och den rätta läran 
bevarats. Det är innebörden av begreppet ortodoxi.  Kyrkan är främst en andlig och liturgisk 
gemenskap. Därför har kyrkans andakts- och gudstjänstliv en central betydelse. Liturgin  har 
anor från den judiska traditionen och i den förekommer cirka 98 citat ur Gamla  testamentet 
och 114 ur Nya testamentet. 
 
Gudstjänstlivet är uppbyggt kring kyrkoåret. I centrum för detta  är Jesu födelse, liv, död och 
uppståndelse, samt undervisning och tillväxt i den kristna tron. Varje dag under kyrkoåret är 
tillägnad en särskild helig person eller avgörande kyrkohistorisk händelse. Genom sitt guds-
tjänstliv håller kyrkan både helgonen, de i tron avlidna och den heliga historien i evig åmin-
nelse. I ortodoxin gör man ingen skillnad mellan de levande och de döda. Alla är ett i Faderns 
kärlek och är skyldiga att bära varandras bördor i bön. Man tror att bönen kan verka ömsesi-
digt. Ett stort antal helgon och teologer har uppfattat hela det kristna livet med utgångspunkt i 
liturgins symbolik och växlingar. Det är i  kyrkans ritual som de både sökt och hittat de olika 
stadierna i den kristna själens utveckling. 
 
Gudstjänsten är ett liturgiskt drama innefattande recitation liksom i den judiska synagogan 
och fornkyrkan. I liturgin samverkar präst, diakon och kör. Sång och lovprisning är vanligt. 
Någon möjlighet till egen improvisation av hymner finns inte, utan allt följer en fast ordning 
Liturgin saknar helt musikaliska inslag. I gudstjänsten upphävs tiden med hjälp av ikonerna. 
 
Liturgin består av tre huvuddelar: 
 
Proskomedin; Tillredelsen av Nattvardens bröd och vin som sker i tysthet av präst och dia-
kon bakom ikonostasen (ikonväggen) i prothesiskapellet. För detta finns ett speciellt bord 
(prothesis) till vänster om altaret. 
 
Ordets liturgi; Ordets liturgi består lovsång, det Lilla intåget, textläsning, predikan samt oli-
ka förböner. Det lilla intåget består av evangelieprocessionen ut i kyrkorummet. Här medver-
kar även kör och församling. 
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Eukaristin; Eukaristin med det Stora intåget, trosbekännelse, böner, nattvardsgång och väl-
signelse. Vid det Stora intåget bärs bröd och vin i procession från prothesiskapellet till altaret. 
 
Den ortodoxa liturgin  utvecklades främst inom munkväsendet och har förändrats mycket litet 
under århundradenas lopp.  Den liturgiska variationen förekommer främst i de delar som 
sjungs av kören. Gudstjänstbesökarnas sång är sparsam. De sjunger med i vissa partier, tex 
Fader vår och trosbekännelsen. I liturgin förekommer flera fysiska uttryck som knäfall, kors-
tecken, bugningar, kyssande av välsignade föremål och tändande av ljus. 
 
Liturgins hymner tjänstgör som ikoner i ord och körens sång ska återge änglarnas sång i him-
len. Några av liturgins viktiga hymner skrevs redan på 500-talet. En av dem sjungs i guds-
tjänstens början och uttrycker tydligt kyrkans tro: 
  
       O, du enfödde Son och Guds Ord, Du är odödlig. Dock behagade Du för vår frälsnings skull taga  
       mandom av den heliga Gudaföderskan och ständiga Jungfrun Maria. Du blev i sanning människa  
       och korsfäst, o Kriste vår Gud. Med din död har Du nederlagt döden. Du som är en av den  
       Heliga Treenigheten och förhärligas lika med Fadern och Den Helige Ande, fräls oss. 
 
Kyrkan vill göra gudstjänsten till en ikon av ”den Stora Liturgin” i himlen. I liturgin verkar 
Guds kärlek i Kristus genom att människan lyfts ut ur sin egen begränsning. En av hymnerna 
kallas Kerubikon och är en änglahymn med en mycket central plats i liturgin. Den sjungs av 
kören under det Stora intåget.  
 
       Vi som på ett hemlighetsfullt sätt äro avbilder av keruberna och sjunga den trefalt heliga sången för den  
       livgivande Treenigheten, låtom oss nu avlägga alla jordiska bekymmer. På det att vi må kunna mottaga  
        allas Konung , som osynligt inbäres på änglaskarornas lansar. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Uttrycket ”äro avbilder” syftar på att ”vara ikon”. Samtidigt som Gud är den fördolde Guden, 
är han också den uppenbarade Guden som alltjämt uppenbarar sin kärlek i kyrkan och dess 
mysterier. Processionen vill ikoniskt visa vad hymnen beskriver. Processionen blir ett sym-
boldrama för Kristi ankomst till jorden och Kristi intåg i Jerusalem. Inbärandet av gåvorna är 
också en symbol för de troendes mottagande av Kristus. 
 
I liturgin skapas kyrkans enhet och i detta drama representerar prästen Kristus, huvudet, efter-
som församlingen enligt Jesu ord är hans kropp. Eukaristin är aldrig en angelägenhet för en-
dast en viss grupp av troende och tjänar inget tillfälligt syfte, utan offras alltid å allas vägnar 
och för alla av hela kyrkan. Nattvarden ges endast till dem som tillhör den ortodoxa kyrkan. I 
eukaristin används alltid syrat bröd. Jesus tog själv av sådant bröd när han ville förmedla nå-
gonting till människorna. Dessutom symboliserar jästen i degen livet. Jästen i degen är som 
själen i kroppen. Protestantiska och katolska kyrkan använder osyrat bröd. Enligt de ortodoxa 
är detta bruk en judisk sed. För de ortodoxa  symboliserar osyrat bröd döden. 
 
Ikonerna 
Den förste ikonmålaren var evangelisten Lukas. Han är därför ikonmålarnas skyddshelgon. 
Många av de motiv som finns avbildade i ikonkonsten uppstod redan på 400-talet. Under den-
na tid levde kyrkofadern Dionysios Areopagita. Han försvarade ivrigt bildkonsten gentemot 
de bildfientliga. Bildfienderna menade att Gud inte kan återges i bild eftersom ingen har sett 
honom. Enligt första Guds bud var det inte heller lovligt att göra sig något beläte eller bild av 
det som är i himlen, på jorden, i vattnet eller under jorden. Kyrkofadern skrev i sitt traktat  De 
himmelska hierarkierna att i teologin arbetar man med både tecken, bilder och symboler för 
att åskådliggöra den himmelska verkligheten. En verklighet som egentligen är omöjlig att 
beskriva. 
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Genom ikonerna vill Gud uppenbara sig för oss. En ikon är ett fönster mot himlen. Den hjäl-
per de troende att i mystik och kontemplation nå kontakt med det gudomliga genom ikonens 
motiv. Ikonen är även en dörr genom vilken den gudomliga energin når till människan. Efter-
som den ortodoxa kyrkan betonar att människan är skapad till Guds avbild har vördnaden för 
ikonerna en central roll i kyrkan. Ikonen är ett tecken på att det gudomliga har uppgivit något 
av sin gudomlighet och tagit materiell gestalt för att vi människor ska bli gudomliggjorda i vår 
materia. Ett förnekande av ikonerna innebär ett förnekande av  materiens värde och skapel-
sens delaktighet i frälsningsprocessen. Gud blev människa för att människan ska kunna bli 
Gud lik.4

 
Den första söndagen i påskfastan firas till minne av ikonens och ortodoxins seger. Då läser 
man upp besluten från Nicaea år 843 och åkallar bildvännerna i evigt minne. Samtidigt lyser 
man alla bildfiender i bann. Under åtskilliga år har ikonteologin och konsten att måla ikoner 
varit hotad av ett allt för stort västerländskt inflytande. Bäst bevarades denna konst på Athos; 
munkön i Grekland och bland de gammaltroende i Ryssland. Ikonmålaren är en översättare 
av kyrkans tanke och tradition. Konstnären ska därför måla så likt orginalet som möjligt och 
inte heller signera sitt verk. Målandet föregås av bön och fasta och förekommer vanligen un-
der stillhet och tystnad, tex i klostermiljö. 
 
Ikonerna saknar ofta ram i traditionell bemärkelse. Det innebär att de heliga bildernas roll som 
förbindelse mellan himmel och jord framträder klarare. Ikonen tränger ut ur sitt begränsade 
rum och människorna dras in och blir en del av ikonen. Alla troende blir en enda ikon av den 
heliga historien och himmelriket. Ikonens ljus kommer från hela bakgrunden och från de av-
bildade gestalterna som själva är upplysta och transfigurerade av det gudomliga ljuset. Detta 
ljus kan den bedjande få uppleva inför en ikon. 
 
Ikonens  konststil står för det oföränderliga med distans och saknar därför subjektivitet. I 
ikonmåleriet använder man sig därför av det omvända perspektivet. Det innebär att linjer som 
är parallella i naturen inte går ihop i en punkt i horisonten, som i renässansens centralperspek-
tiv, utan tvärtom i en punkt framför bilden. Med denna mer primitiva konststil vill ikonmåla-
ren medvetet visa att han skildrar en annan verklighet än den jordiska. Åskådaren blir på ett 
speciellt sätt en del av bilden och upplever en stark närvarokänsla. Ikonkonsten använder sig 
även av semantiska proportioner. Det betyder att en mer betydelsefull gestalt avbildas som 
större än en mindre betydelsefull även om denna står i motivets förgrund. 
 
4.2 Den inre traditionen 
 
Under 300 - och 400-talet började öst och väst att glida isär i sin teologi och i sitt sätt att se på 
det kristna livet. Västerländska teologer började använda nya tankekategorier. Skolastiken 
blev en ny teologisk metod och innehöll en ny terminologi som östkyrkan inte förstod. Ös-
terns kyrka har också en annan historia. Den varken genomgått någon, renässans, reformation, 
motreformation eller upplysningstid. 
 
För den ortodoxa kyrkan är teologi inte en fråga om att förstå Gud intellektuellt, utan en fråga 
om att leva i Gud. All teologi och kunskap om Gud har sin grund i en personlig och medveten 
erfarenhet av Gud. Inom den ortodoxa traditionen finns flera för kyrkan mycket avgörande 
teologiska strömningar. De utvecklades redan under den odelade kyrkans tid. Tillsammans har 

                                                           
4 Bodin, P. (1994) Världen som ikon. Skellefteå: s 13 
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de skapat en stabil och oföränderlig enhet i teologi och livsmönster. Exempel på dessa ström-
ningar är: 
 

- theosis 
- kristologin      

      -    den apofatiska teologin 
      -    den noetiska tanken 
      -    asketismen 
 
Theosis 
Tron vilar på insikten om att Gud blivit människa i Kristus, och att människan genom Guds 
nåd kan nå theosis. De ortodoxa säger ”vår tro uttrycks i vår bön”, lex orandi lex credendi. 
Det gudomliga och gudomliggörelsen är det mest avgörande i vår mänsklighet. Förlorar vi 
känslan för det gudomliga och heliga förlorar vi känslan för det mänskliga. 
 
I den ortodoxa uppfattningen om arvsynden är människan fortfarande Guds avbild även efter 
syndafallet. Arvsynden är inte medfödd men anses vara personlig och omfatta alla människor. 
Den är en del av mänskliga brister och svagheter, som också visar sig i det kulturella och so-
ciala arvet. Hos människan finns en del av det gudomliga livet kvar, men hon behöver Guds 
hjälp för att bli fri från synden och kunna växa och mogna andligt.  
 
I Johannesevangeliet 17: 22-23 säger Jesus: ”Den härlighet som du har gett mig har jag gett 
dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas 
och bli ett ”. Biskop Kallistos Ware skriver: ”De grekiska fäderna tog dessa och liknande tex-
ter i deras bokstavliga betydelse och hade djärvheten att tala om människans gudomliggörelse. 
Om människan  ska ha del av Guds härlighet, menade de, om hon ska bli fullkomligt förenad 
med Gud, betyder detta i själva verket att människan  måste bli gudomliggjord; hon är kallad 
att av nåd bli det som Gud är av naturen.”5 Biskop Ware skriver vidare att: 

- theosis är avsedd för alla 
 
- theosis inte innebär att människan upphör att vara medveten om synden, utan den för-

utsätter en fortsatt ånger och omvändelse 
 
- för att uppnå theosis;  lev efter Guds befallningar, gå i kyrkan, ta emot sakramenten 

regelbundet, bed till Gud i ande och sanning och läs evangelierna. 
 

- theosis är en social process; i den ingår både kärlek till Gud och  vår nästa 
 
- kärleken måste omsättas i det praktiska livet 

 
Theosis är frälsningens positiva sida. För att beskriva  theosis använder jag några uttryck 
hämtade från en engelsk version av Philokalia: 
 

- transfiguration of man                             -  the restoration of the image of God in us 
- putting on Christ                                      -  ascending to the throne of God 
- incorruption                                             -   participation in the life of God 
- receiving the Holy Spirit                         -   participating in the kingdom of God 

      -    becoming temples of the Holy Spirit       -   being by grace what God is by nature  

                                                           
5 Ware, K. (2000) Den ortodoxa kyrkan. Skellefteå: Artos s 26 
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-    restoration of communion with God  
 
Kristologin 
Inkarnationen av Guds eviga Logos innebär ett återställande av den skapelse som förfallit 
genom synden. Detta har en stor kosmisk betydelse. Enligt ortodoxt synsätt hör delaktighet i 
Gud till människans sanna natur. Kristus återställer kosmos, löser från synd och helar den 
mänskliga naturen. Guds Logos påverkar därför det dagliga livet. John Meyendorff skriver: 
”Delaktighet i den uppståndne Kristi kropp, delaktighet i det gudomliga livet, helgelse genom 
Guds kraft genomtränger den sanna mänskliga naturen och återställer den i sitt ”naturliga” 
tillstånd, snarare än ger rättfärdiggörelse eller tillgift för nedärvd skuld. Detta utgör det centra-
la i den bysantinska förståelsen av evangeliet.”6

 
Livet i Kristus börjar i dopets gåva. I ortodox tradition döper man inte barn för att ge dem 
förlåtelse för synder som de inte begått, utan främst för att skänka barnen ett nytt liv, som 
föräldrarna inte kan ge i arv. Dopet är en delaktighet i den uppståndne Kristi kropp. I den or-
todoxa traditionen sker konfirmationen direkt efter dopet under myrrasmörjelsens sakrament. 
Nydöpta barn får också del av eukaristin. Den första nattvardsgången brukar ske i direkt an-
slutning till dopet.  

 
Den apofatiska teologin 
Den negativa eller apofatiska teologin är liksom den andliga erfarenheten avgörande för den 
österländska tanken i sin helhet. Här beskriver man hellre Gud nekande, vad Gud inte är än 
vad han är. Den nekande bönen ska balansera den jakande. 
 
 Den apofatiska tanken hävdar Guds absoluta transcendens och vill utesluta alla möjligheter 
att identifiera honom med något mänskligt begrepp. Gud är ouppnåelig i sitt väsen. Han står 
över allt mänskligt språk och förnuft på grund av människans ofullkomliga natur. I denna 
transcendens kan människan möta Gud i en kontemplation som är större än kunskap. Det är  
då Gud som öppnar sig utanför sin egen existens. Han uppenbarar sig för människan genom 
sina energier, Gud blir då immanent. Ett möte kan komma till stånd när människan har förmå-
ga att gå utanför sig själv. Kyrkofäderna kallar detta tillstånd för ”anden”, ”gudomliggörel-
sen” eller ”trons ögon”. Människan blir delaktig  av en ”mystisk” Gudskunskap.  
 
Den apofatiska bönen är värdefull för människan. Att bedja på ett sådant sätt hjälper den bed-
jande att uppnå rening och inre ro. Människan får lägga egna tankar och föreställningar åt 
sidan. Den apofatiska tanken förespråkar ett liv i bön och tystnad (hesychasm). Tystnad och 
stillhet stärker den andliga delen av människan. För ett sådant liv har det utvecklats olika me-
toder. I dessa finns förslag på andliga och kroppsliga övningar, liksom på andningsövningar. 
Den stilla bönen är inte något permanent tillstånd utan bör också kompletteras av läsning, 
gudstjänstfirande och jakande (katafatisk) bön. 
 
Inom den apofatiska teologin och hesychasmen betonar man speciellt Jesusbönen. Jesusbönen 
lyder ”Herre Jesus Kristus  Guds Son förbarma dig över mig syndare”. Denna bön är kort men 
sammanfattar hela trons centrala innehåll och betydelse.  Jesusbönen kallas hjärtats bön och 
kan som sådan bedjas i tystnad oavlåtligen oberoende av tid, rum och aktivitet. I bönen råder 
både vila och ödmjukhet inför trons mysterium.   
 

                                                           
6 Meyendorff, J. (1995) Bysantinsk teologi. Skellefteå: Artos s 219-220 
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Den noetiska tanken 
Hesychios som levde på 400-talet har skrivit om den inre nykterhetens filosofi. Den kallas för 
sinnets (nous) förståndiga filosofi eller praktisk filosofi. Den noetiska filosofin beskrivs som 
vetenskapernas vetenskap. De ortodoxa eller bysantinska filosoferna  uppmanar alla att nog-
grant pröva och studera varje ting de möter. En människa som gör så  uppnår frid i själen och 
lugn i nous. Jesusbönen hjälper till att bereda plats för nous i ett rent hjärta. De heliga fäderna 
talar mycket om att hålla hjärtat rent. I Skriften står; ”De renhjärtade skola se Gud.” Noetisk 
filosofi är att älska visheten. Men den sanna visheten är Gud. Därför är kärleken till Gud den 
högsta formen av filosofi.  
 
Enligt den ortodoxa världsbilden finns det två nivåer i det som Gud skapat: 
 
       -  den noetiska, andliga eller intellektuella nivån  

 -  den materiella eller kroppsliga nivån 
 
Människan är det enda av Guds skapade väsen som finns samtidigt i båda nivåerna. Genom 
sitt andliga intellekt kan människan ingå i gemenskap med änglarna, och genom sin kropp och 
själ tar hon del i det materiella riket med hjälp av sina fem sinnen. Vår mänskliga natur är 
rikare utrustad än änglarnas, och sedd ur detta perspektiv är människan ett högre väsen än 
dem. Människan är en avbild av hela Guds skapelse, ett mikrokosmos eller ett litet universum. 
Allt skapat går samman i henne. Av Gud har hon fått i uppdrag att sammanföra det noetiska 
och det materiella riket. Genom att förandliga sin egen kropp och bära den fram till Gud för-
andligar människan skapelsen.  
 
Asketismen 
I grunden innebär askes ett avståndstagande från syndens inflytande och makt. Askes innebär 
träning för både ande, kropp och  själ. Den är den Helige Andes verk och utförs i kärlek till 
Gud genom viss livshållning och olika övningar. Exempel på dessa är bön, meditation, vak-
samhet, fasta, och lidande för tron. Askes är ett vitt begrepp som enligt Johannes Chrysosto-
mos även innesluter dem som stöder de fattiga, de som läser bibeln regelbundet och dem som 
mottager eukaristin troget. Genom detta praktiserande ökar hjärtats renhet. ”No steam or gas 
drives anything until it is confined. No life ever grows holy until it is focused, dedicated and 
disciplined through askesis.”7

   
Asketisk livsföring har sitt ursprung i Jesu liv och lära. Jesus sade: ”Människan lever inte av 
bröd allenast utan av allt som utgår från Gud”. Jesus drog sig ut i öknen för bön och fasta. Där 
frestades han av djävulen under 40 dagar, men lyckades stå emot alla frestelser. Frukten av 
denna seger innebär människans möjlighet till återupprättelse och inträde i ett liv med Gud. 
Önskan att följa Kristus på detta sätt har tydligt utvecklats och bevarats i den ortodoxa kyr-
kan, speciellt genom det monastiska livet. Ortodoxt klosterväsende har en stark enhet som 
saknar ordnar. Alla munkar och nunnor är medlemmar av en enda stor gemenskap. Den orto-
doxa kyrkans klosterväsende har spridit sig över hela världen. I Sverige finns några mindre 
ortodoxa kloster både för män och kvinnor. Ett av kvinnoklostren har sitt säte i Gävle. 
 
Inom den asketiska livshållningen finns många inriktningar; eremiter, små kommuniteter, 
kloster med social verksamhet och kloster där gudstjänstlivet är det centrala. Munkarnas 
främsta uppgift är att leva i bön. Klosterlivet har av vissa grupper betraktats som ett sakra-
ment. Det anses vara en av de viktigaste formerna för kristen fullkomlighet och kristet vitt-
nesbörd. Klostren har en stor uppgift i andlig utveckling och vägledning. Under historiens 
                                                           
7 Conaries, A. (red) (1998) Philokalia. Minneapolis: Light and Life Publishing s 122  
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gång har de känt ansvar för trons innehåll och varit vakande institutioner över vad som händer 
inom kyrkan.  
 
Både klosterlivet och kyrkolivet är starkt präglat av fasta. Utan fasta ingen fest! Fader Johan-
nes Chrysostomos säger att verklig fasta är en medicin. Men lik all medicin är den mycket 
välbringande för den som förstår sig på att använda den på rätt sätt, men blir värdelös och tom 
skadlig för den som inte gör det. Vidare säger han: ”I have said these things not that we may  
disparage fasting, but that we may honor fasting. For the honor of fasting consists not in ab-
stinence from food, but in withdrawing from sinful practices, since he who limits his fasting 
only to abstinence from meats is one who especially disparages fasting.”8

 
Fastan är ett redskap för människan att stå emot det onda. Genom fastan påverkar vi både vår 
kropp, själ och ande liksom vår egen tid. Vi kan bekämpa begär; tex högmod, likgiltighet, 
slöseri. Fastan är kroppens bön. Den är inte ett mål i sig utan ska stärka den andliga viljan. 
Genom bönen kommer vi närmare Gud och in i en oavbruten gemenskap med Honom. Den 
moraliska förbättringen kommer sedan eftersom Gud är källan till allt gott.  
 
Moder Christodoli skriver följande om fasta i sin bok: 
 
”Man bör följa de heliga fädernas råd att: 

- äta färre mål varje dag 
- äta mindre vid varje måltid 
- äta ”lätt” föda 
- äta enkelt lagad mat 
- äta det som är lätt att införskaffa 
- äta enligt kyrkans tradition 

 
Fastan hjälper oss då att: 

- få mera tid till bön, meditation och andlig läsning 
- bryta sin egen vilja 
- avstå från kroppens njutning 
- få kroppen lätt, ”glad”, ren och ljus, vilket hjälper själen att bedja bättre 
- spara för någon form av rätt välgörenhet” 9 

 
Traditionen att fasta förekommer hos de ortodoxa både inom klosterväsendet, prästerskapet 
och vanligt folk. De ortodoxa har tillgång till ett stort urval av kokböcker för sin personliga 
fasta. Det förekommer tre olika typer av fasta: 
 

Mycket strikt fasta;  man avstår från all animalisk föda, olja och alkohol 
             Strikt fasta;  avstår från animalisk föda, men får bruka olja och alkohol = vin 

    Mindre strikt fasta;  avstår från animalisk föda utom fisk som är tillåtet tillsammans med  
                                       olja och alkohol = vin 
                 
Det ortodoxa kyrkoåret börjar den 1 september och är indelat i fyra stora fasteperioder och 
flera kortare. De långa perioderna omfattar 2-7 veckor före högtiderna jul, påsk, firandet av 
apostlarna i juni och Guds Moders avsomnande i augusti. Längsta fasteperioden är påskfastan. 
Under dessa fasteperioder gäller mycket strikt fasta. Enligt traditionen ska en ortodox bekän-
                                                           
8 Coniaris, A. (red) (1988) Daily readings from the writings of St. John Chrysostom. Minneapolis: Light and Life 
Publishing s 4 
9 Christodoli, M. (2000) Kokbok för fastetid  Skellefteå: Norma s 13 
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nare fasta under dessa fyra längre fasteperioder, samt varje onsdag, fredag och på söndagarna 
innan man går till liturgin. Den som ska fasta bör följa kyrkans tradition och den kunskap som 
finns samlad där. Det är viktigt att låta sig ledas i kärlek och ödmjukhet.  
 

De ortodoxa talar  ofta om traditionen. Den står för en levande kontinuitet som innefattar ett 
helt system av lära, kyrkostyrelse, gudstjänst, andlighet och konst som kyrkan utformat under 
tidernas lopp. De ortodoxa kristna ser sig som arvingar och förvaltare av ett rikt arv från det 
förgångna, och de ser som sin uppgift att föra detta arv vidare oförminskat  till framtiden.10  
 
I det följande framgår hur ortodoxa  kristna av idag uppfattar den ortodoxa kyrkans  tradition 
och hur de ser på Svenska kyrkan. Uppgifterna är hämtade från enkätundersökningen. 
 
 

                                                           
10 Ware, K. (2000) Den ortodoxa kyrkan Skellefteå: Artos s 200 
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5. Resultat 
 

Tolv öppna enkätfrågor har skickats ut till tolv personer. Frågornas lydelse framgår av bifo-
gad bilaga. Frågeformuläret skickades ut till sju kvinnor och fem män i åldrarna 21 till 59 år.  
Fyra av dessa personer är invandrare från ortodox bakgrund och åtta är svenskar med pro-
testantisk bakgrund. Intervjufrågorna är formulerade med hjälp av frågeorden vad, hur och 
kan; tex vad betyder  mest för dig i den ortodoxa traditionen?, hur utövar du tron enligt den 
ortodoxa traditionen?, kan du i Sverige utöva traditionen som du önskar? Med hjälp av dessa 
frågor vill undersökningen få fram personernas uppfattning om traditionens betydelse främst 
genom den ortodoxa kyrkans yttre traditionsbegrepp.  
 
Svarsfrekvensen blev 75%, dvs 9 personer besvarade frågorna. En av dem har svarat muntligt. 
Bland bortfallet var 1/3 från invandrargruppen (1 person) samt 2/3  från den svenska gruppen 
(2 personer). Utifrån svaren har materialet delats in i åtta kategorier. Kategorierna i vänstra 
spalten visar på likheter mellan de två intervjuade grupperna och spalten till höger visar på 
variationer mellan dem.  
 
           Likheter                                           Variationer 
        -  läsning                                           -  fastan 
        -  bönen                                             -  åminnelse av de avlidna 
        -  bikten                                             -  det heliga rummet  
        -  eukaristin                                       -  helheten 
 
I det följande redovisas resultatet där svenska konvertiter och ortodoxa invandrare jämförs 
med varandra utifrån de uppställda kategorierna. Först beskrivs de kategorier som visar på 
likheter mellan grupperna, och därefter de som visar på olikheter. 
 
Läsning 
Gemensamt för de två grupperna är betydelsen av andlig läsning i hemmet. Det förekommer 
läsning både från Gamla och Nya Testamentet. Några nämner läsning i psaltaren, andra evan-
gelierna och uppenbarelseboken. Dessutom läser flera personer andlig litteratur av kyrkofä-
derna och andra författare. Läsning förekommer på olika språk, både svenska, finska, ryska 
och engelska. 
 
Bönen 
De flesta skriver  om att bönen är viktig.  Många har en egen andaktsvrå i hemmet. De har  
även ikoner i sina hem. 
 
Bikten 
Nästan alla uppskattar möjligheten att få gå till bikt. Bikten sker ofta i samband med guds-
tjänstbesök. 
 
Eukaristin 
Samtliga utfrågade tycker om att få fira liturgin tillsammans med den egna församlingen, och 
så nära hemmet som möjligt. Man vill gärna komma till liturgin oftare än vad som är möjligt 
idag. De flesta tycker att eukaristin är betydelsefull. I den är alla tillsammans en enhet. De får 
dela sin gemenskap med Kristus och varandra. Några uttrycker känslan av delaktighet i kyr-
kans liv i alla tider och inte minst i det rike som allt mer kommer att uppenbaras. I gudstjäns-
ten upplever även några att de är i en påtaglig gemenskap med både Gud, änglarna och de 
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heliga. Här får de tillsammans med dem beskåda och ta emot Gud i den livgivande treenighe-
tens fullhet.  
 
Fastan 
Svenskarna och invandrarna betonar fastan olika. Alla invandrare omnämner fastan, men det 
framgår inte av svaren hur ofta  och på vilket sätt de fastar. De svenskar som tillhört den orto-
doxa traditionen en längre tid omnämner fastan tydligare än nyare medlemmar.  
 
Åminnelse av de avlidna 
Några av invandrarna talar om värdet av att få minnas anhöriga som avlidit. I varje ortodox 
kyrka finns en avsedd plats vid vilken besökarna har möjlighet att bedja och tända ljus till 
åminnelse av de döda. Ingen av de intervjuade svenskarna nämner om denna del av den litur-
giska traditionen. 
 
Det heliga rummet 
Invandrarna uppfattar  kyrkorummet som den heliga platsen där Gud uppenbarar sig. För dem 
är det en helig plats där himmel och jord möts. Alla ryssar talar om hur de i rummet får träda 
in i himmelen och dela gemenskapen med änglarna och de heliga i alla tider. I kyrkan upple-
ver de närvaron av Guds oskapade krafter och Kristi kosmiska närvaro. I detta heliga rum 
känner de både glädje och oro. Några av svenskarna beskriver liknande känslor. 
 
Helheten 
Kategorin helheten betonas tydligare av invandrarna. Helheten både i betydelse av kyrkans 
omsorg om hela människan, samt fullheten och rikedomen i traditionen. En ryska beskriver 
traditionen som obunden av tid och rum, och ett möte av ord och bild, fasta och fest, synligt 
och osynligt, död och uppståndelse, synd och förlåtelse. Traditionen rymmer många av livets 
och den kristna  trons paradoxer och helheten manifesterar sig både i lära, praxis och guds-
tjänstfirande. 
 
Kommentar 
Alla utom en person förknippar begreppet tradition med kyrkan, och att den är ett verk av den 
Helige Ande. De anser att  traditionen ger kyrkan stabilitet både framåt och bakåt i tiden. Den 
vilar på apostolisk grund, är oföränderlig och inte heller konjunkturkänslig. Kyrkan värdesät-
ter andliga erfarenheter och kan tolka och hantera sådant. I traditionen skapas samhörighet 
med kristna i alla tider och kyrkans skatter tillfaller alla. Ju mer erfarenhet man har av tradi-
tionen ju tydligare talar man om theosis och kategorierna fasta, åminnelse av de döda, det 
heliga rummet och helheten. Det framkommer genom att alla 3 intervjuade med rysk bak-
grund, dvs 100%, omnämner dessa begrepp. Detta förhållande är varken någon skillnad i åsik-
ter eller värderingar mellan grupperna, utan visar på att de med protestantisk  bakgrund saknar 
undervisning och förkunnelse kring de berörda begreppen från sin uppväxtmiljö. Därför asso-
cierar de inte så tydligt till dessa delar av traditionen trots att de förmodligen känner till dem. 
De svenskar som tillhört den ortodoxa traditionen en längre tid omnämner  tydligare betydel-
sen av Kristi  kosmiska makt, gemenskapen med de i tron avlidna och helheten.  
 
Vid analys av svaren framkommer ingen skillnad  beroende av den svarandes ålder  eller kön, 
utan endast på  kyrklig bakgrund. Det innebär att den människa som saknar vissa begrepp har 
en större svårighet att tolka och sätta namn på en del situationer och erfarenheter.  
 
Bland de personer som svarat på intervjun framgår att de med ortodox bakgrund mer ger akt 
på fastetraditionerna. Att kunna alla fasteregler är en hel vetenskap i sig och kräver en längre 
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tids erfarenhet för att brukas enligt traditionen. De som kommer från en ortodox miljö har ett 
försprång i detta genom sitt kulturella och sociala arv. Det finns dock ett väckt intresse för 
fasta hos de svenska konvertiterna. De svenskar som konverterat för en längre tid sedan, dvs 
10 – 15 år, verkar tillämpa fastan och dess regler tydligare. För dem har den ortodoxa fastecy-
keln blivit en del av det kristna livet. Tillgång till ett gott omdöme och ett fungerande böneliv 
underlättar en verklig fasta. 
 
För en person, en svensk, innebär begreppet tradition främst svenska seder och bruk, tex mid-
sommar- och luciafirande, idrottstävlingar och födelsedagskalas. Det beror på att personens 
associationer först leder till dessa evenemang, och inte på att personen ifråga inte uppskattar 
kyrkans tradition. En annan svensk anser att den ortodoxa kyrkan har försvarat kristendomen i 
första linjen. Kyrkan har fungerat som en skyddsmur mot andra österländska religioner. 
 
Alla besvarande har besökt ortodoxa kloster i andra länder. Främst gick resorna till Nya Va-
lamo-kloster i Finland. En svensk person besöker regelbundet ett kloster på Kreta. För övrigt 
deltager samtliga personer regelbundet i något av ikonmålning, pilgrimsresor, gudstjänter och 
mötesbesök i andra länder där den ortodoxa traditionen är vanligare. Framför allt reser de till 
Finland och Ryssland. men även till Grekland. 
 
På frågan vad som betyder minst i traditionen svarade 30% lokala seder och traditioner, 15% 
nämnde piroger och 10% uppgav  den nationella   kyrkoindelningen. 
 
De olika svaren på frågan hur de intervjuade uppfattar den Svenska kyrkan citeras nedan: 
 
Svar från svenskar: 
   -    en inomvärldslig partipolitisk organisation 

- en sekt inom den sekularistiska statsreligionen 
- medlöpande institution  
- ett psykologiskt-socialt människorike, ej ett andligt Gudsrike 
- en demokratisk folkkyrka 
- populistisk – vill behaga alla 
- sensationsmakeri 
- uttalar sig i allt 
- partipolitisk 
- sekulariserad 
- politiskt styrd 

 
Svar från invandrare: 

- känner tacksamhet mot den 
- materialistisk 
- förblindad av människans begränsning 
- logisk á la 1800-tals vetenskap  
 

Alla svenskar, 2/3 av antalet intervjuade, beskriver generellt Svenska kyrkan kritiskt och ne-
gativt. Den är sekulariserad, det är för högt till tak, och att den mest fungerar som en psykolo-
gisk-social institution. De påpekar att även att partipolitik har för mycket inflytandet över 
kyrkans liv. 
 
Invandrarna ser på Svenska kyrkan med något mer nyanserad blick. De ser kyrkans öppenhet, 
och har upplevt ett gott bemötande där, och är tacksamma för det. De pekar även på kyrkans 
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ekonomiska välfärd å ena sidan, och kyrkans bundenhet i det materiella å andra sidan. En in-
vandrare tycker att Svenska kyrkan är förblindad av människans begränsning, liksom av gam-
la  rationalistiska tankemönster.  
 
Med anledning av enkätundersökningen vill jag förtydliga att metoden egentligen ska utföras 
med bandade intervjuer, men pga långa avstånd i Norrbottens län var jag tvungen att skicka ut 
frågorna per post. De svar som inkommit är ganska korta och koncisa. Frågan varför ställdes 
inte i något sammanhang. Det innebär att jag inte har fått svar på frågan varför en del svens-
kar lämnat Svenska kyrkan eller varför de valt att bli inlemmade i den ortodoxa kyrkan. Jag 
har inte heller fått svar på varför de uppfattar den ortodoxa traditionen som de gör.  
 
Personligen anser   jag  att  de ställda frågorna var  bra  formulerade utifrån  den fenomeno-
grafiska forskningsmetodens ansats  att få fram olika individers uppfattningar.  Enkätunder-
sökningen är till sin karaktär intentional. Det innebär att individens relation till omvärlden på 
en och samma gång både bestäms av och är beroende av att människans tänkande och hand-
lande riktar sig mot något i omvärlden, i detta fall den ortodoxa traditionen.  Utifrån detta  
hade det varit   lämpligt   att   be de utfrågade besvara  frågorna mer  beskrivande för  att und-
vika allt för korta och knapphändiga svar. Svaren ska blottlägga tankar, erfarenheter och före-
teelsers innebörd. I denna undersökning hade svaren kanske blivit mer omfattande  om även  
frågor om personernas  uppfattning om trons innehåll och traditionens   inre   element hade 
ställts?  
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6. Diskussion 
 

I den mosaiska religionens monoteism ligger kristendomens ursprung. Med Israel delar kris-
tendomen medvetandet om att Gud utvalt åt sig ett folk. Samtidigt spränger kristendomen den 
mosaiska trons murar. För Israels folk var ”det utvalda folket” den egna nationen, men med 
Jesus Kristus fick den monoteistiska religionen universell giltighet. 
 
I väst ersattes arvet från kyrkofäderna av skolastiken. De två kyrkorna förlorade allt mer sin 
gemensamma referensram. Den ortodoxa kyrkan har också präglats av en annan historia än 
kyrkan i väst. Detta har påverkat både kyrkans liv och teologi. Ortodoxin har bättre lyckats 
hålla stånd mot en inre sekularisering. Det rationalistiska tänkandet har inte heller präglat 
kyrkans inre liv i samma utsträckning som i väst. Den teologiska utvecklingen i öst har varit 
lugnare. Trots att ortodoxin förlitar sig på flera kyrkofäder finns det en stor överensstämmelse 
mellan kyrkans teologiska huvudströmningar och religiösa erfarenheter.  
 
 Kristi död och uppståndelse är grunden för kyrkans existens. Försoningens innebörd har  fått 
olika uttryck för olika kyrkor efter de stora kyrkosplittringarna. När västerlandets kristna talar 
om försoningen tänker de på Kristus som offret, medan de i öst främst tänker på Kristus som 
segraren. Väst talar om återlösning och öst om gudomliggörelse. De båda sidorna komplette-
rar varandra, men under århundradenas lopp har de fjärmats från varandra.  
 
Den ortodoxa kyrkan har en stark identitet och är medveten om sin uppgift att visa på evange-
lium. Kyrkan vänder sig emot  en utpräglad individualism. För de ortodoxa är församlingen 
det centrala, dvs Kristi kropp. Det är i församlingen människan utvecklas andligt. Att vara 
ortodox innebär att vara på väg. Redan under fornkyrkans tid har kyrkofäderna uttryckt tankar 
och råd kring detta. De talar om tre stadier på denna ”väg”, upplysning, rening och gudomlig-
görelse. Upplysning innebär delaktighet i det kristna dopet där vi inlemmas i Kristi kropp, 
kyrkan, och får del av Helig Ande. För rening anvisar fäderna redskapen bön och fasta. Ge-
nom bönen kommer vi närmare Gud och in i en oavbruten gemenskap med Honom.  Även vid 
privata andakter i hemmen tänker man på detta. För att lättare kunna bedja med hela kyrkan 
används speciella bönböcker. De innehåller böner och lovsånger som brukas inom hela tradi-
tionen. 
 
De ortodoxa tror enligt evangelistens ord i Joh.1:12-13; ”Men åt dem som tog emot honom 
gav han rätten att bli Guds barn, åt alla dem  som tror på  hans namn, som har blivit födda inte 
av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.” Guds Ord, Logos, som 
funnits före all tid inkarnerades i Kristus. Genom tron på Kristus som sann Gud och sann 
människa, och tron på det sakramentala livet i kyrkans gemenskap anser de ortodoxa att theo-
sis kan bli en verklighet både här och nu liksom eskatologiskt. I ortodoxt praktiskt kyrkoliv 
förekommer flera olika sakrament eller så kallade mysterier. I varje mysterium finns ett yttre 
synligt tecken förenat med en inre andlig nåd. Liksom kyrkan har mysterierna både en synlig 
och en osynlig sida. Dopets och myrrasmörjelsens sakrament är den enskilde individens inträ-
de till livet i Kristus. De innebär en kallelse till ett liv i Gud, och frihet och glädje i Honom. 
Bikten och eukaristin är de sakrament som stärker de troende under vandringen mot theosis. I 
bikten ges den Helige Andes helande och i eukaristin glädje och enhet. 
 
Den ortodoxa kyrkan ser som sin uppgift att visa människorna vad de kan bli genom Guds 
nåd. Detta är någonting som kyrkan inte ska blygas för, utan lyfta fram i ljuset. I traditionen 
finns också svar på många av människornas frågor. Självklart har varje människa rätt att ställa 
egna frågor. Det är dock kyrkans uppgift och kallelse att svara på andliga frågor, visa på tradi-
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tionen  och att själv leva i och av den. Traditionen och liturgin skänker både liv och praxis åt 
eviga sanningar. Liturgin skänker glädje åt alla oberoende av var de befinner sig på helgelsens 
väg. Kyrkan betonar värdet av både dogmer och andlig erfarenhet. Erfarenheterna från dem 
som vandrat på vägen är en del av den heliga historien, och därför lyssnar och förlitar de tro-
ende sig på kyrkofäderna  i stor utsträckning. Det finns både en verklig och en intuitiv kun-
skap om att ett följande av traditionen leder fram till theosis. Traditionen är obunden av tid 
och rum och dess giltighet tillhör den eviga sfären. Därför är traditionen i sin helhet viktig för 
de ortodoxa. 
 
I postmodern tid har västerlandets intresse för den ortodoxa kyrkan ökat. Eftersom de orto-
doxa har en annan bakgrund än västerns kristna har de öppnat nya tankebanor och bidragit 
med fruktbara lösningar på många gamla problem och frågeställningar. De ortodoxa kan se på 
historien från ett annat perspektiv. För många protestanter är ortodoxin en ny och okänd värld, 
men när de har bekantat sig med den säger många; - Men detta är ju vad jag alltid har trott och 
hoppats på. 
 
Jag anser att de intervjuades uppfattning om den ortodoxa- respektive den protestantiska kyr-
kan stämmer bra överens med Fader Johannes synpunkter i inledningen. Trots att den orto-
doxa traditionen är gammalmodig och saknar möjlighet till liturgisk förändring eller improvi-
sation är det ingen av de intervjuade som nämner detta som något problem. Ingen talar heller 
om att de skulle sakna den typ av gemensam församlingssång som förekommer i den pro-
testantiska kyrkan. Istället föredrar man den ortodoxa kyrkans stabilitet och oföränderlighet. 
Liturgin innehåller allt den troende behöver och kyrkan behöver inte sträva efter att vara mo-
dern och accepterad av alla. Den Svenska kyrkan saknar den ortodoxa kyrkans visshet och 
konkreta praxis. Svenska kyrkan är också mer färgad av det rationalistiska tänkande som rå-
der i samhället.  
 
I trons ortopraxis har fastan en stor betydelse. Att utöva fasta öppnar för djupare kontakter 
med det gudomliga och skänker välsignelse. Traditionen att fasta är inte alls utvecklad i den 
västerländska kyrkan. I öst är den däremot mycket strikt reglerad. För en västerlänning verkar 
den nästan vara reglerad till överdrift. Är det nödvändigt med de olika strikthetsnivåerna av 
fasta? Tillför det någonting speciellt? Att följa regler får inte heller bli gärningslära eller la-
giskhet. För att kunna uttala mig om fastans utformning krävs mer kunskap och erfarenhet i 
utövandet av denna konst än vad jag personligen har. Det jag varken förstår eller har tillräck-
lig erfarenhet av vill jag därför inte kommentera utan bemöta med respekt och ödmjukhet. 
 
De med ortodox bakgrund betonar tydligare kyrkans kosmiska dimension; kontakten med de i 
tron både döda och levande liksom med den i Kristus nya skapelsen. Denna dimension är på-
taglig i kyrkorummet, ikonerna och liturgin. Kristus har en kosmisk betydelse och theosis är 
en realitet. Människan får sin fulla värdighet i Kristus och blir själv  ett mikrokosmos. När  
kyrkan inser sin kosmiska betydelse kan hon samla hela mänsklighetens andliga liv. En sådan 
kyrka kommer att erövra alltmer makt i samhället. Denna makt kommer inifrån snarare än 
uppifrån. Den enskildes uppfattning och kunskap om kyrkorna har sin grund i olika typer av 
erfarenheter. 
 
Det framgår av enkäten att det finns en  tydlig samstämmighet i de båda gruppernas uppfatt-
ning  om kyrkorna,  speciellt  om den ortodoxa kyrkan och dess tradition. Detta  beror troligen 
på att de intervjuade har likartade andliga erfarenheter oberoende av uppväxt, utbildning och 
kulturellt arv. De tillämpar sina andliga kunskaper i det personliga livet, tex bön, läsning, fas-
ta, bikt och gudstjänstfirande. Dessa tillämpningar är konkreta och lätta att ta till sig.Trots att 
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grupperna har mycket olika bakgrund tolkar de sina erfarenheter på ett likartat sätt.  Detta är 
spännande om så är fallet? Det kan betyda att människor generellt sätt lättare tillägnar sig och 
attraheras av den ortodoxa varianten av kristendom om de hade kunskap om den samma? I 
den mån grupperna skiljer sig åt beror det fram för allt på olikheter i kyrklig förkunnelse och 
undervisning mellan kulturerna. Framför allt i det som berör abstrakta och kosmiska dimen-
sioner  av det kristna livet. 
  
Även dagens medelsvensson kan hitta många positiva och rogivande tankar och tillämpningar 
för ande, kropp och själ i den ortodoxa traditionen. Detta är möjligt oberoende av kyrkotillhö-
righet. Traditionen har en unik helhetssyn på livet som kan ge en outtömlig livskraft  till vår 
tids utbrända och sönderstressade människor i höghastighetssamhällets tidevarv. 
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7. Slutsats 
 
Ortodoxin ger ett mer livsbejakande intryck än den protestantiska kyrkan. Den är i grunden 
positivare till människan och hennes möjligheter. Detta märks redan i synen på arvsynden och 
vad som är syftet med människans liv som skapad av Gud. Enligt ortodoxt synsätt är alla 
människor skapade till Guds avbild. Genom sin fria vilja kan människan välja att leva ett liv i 
den livgivande treenighetens kraft; nära Gud, församlingen  och sina medmänniskor. 
 
Människan kan uppnå theosis och sitt eget mikrokosmos i tiden. Detta tillstånd är ingenting 
som måste vänta till efter döden. Den ortodoxa kyrkan  äger  full visshet i detta. Det gudomli-
ga livet är en gåva, men också ett uppdrag som ska fullföljas genom en fri mänsklig samver-
kan. Som en konsekvens av detta har kyrkan utvecklat en tradition som stödjer denna samver-
kan. Kyrkan fulländar sin visshet både i lära och konkret tillämpning. Konkret uttrycks detta 
bla genom fasta, bön och asketisk livshållning. Vi kan också erfara det gudomligas genom-
brott i ikonernas vittnesbörd och i liturgins förhärligande av skapelsen. I denna erfarenhet får 
hela den mänskliga historien mål och mening. Trots att den ortodoxa kyrkan är gammalmodig 
och oföränderlig är den både djärvare och mer hoppfull än den protestantiska. Den tar för sig 
mer av tron genom sin kristologiska uppfattning. Även i Sverige upptäcker allt fler protestan-
ter att deras personliga tro och erfarenheter bättre blir tillgodosedda i den ortodoxa traditio-
nen. Därför är traditionen viktig för de ortodoxa.  
 
Av enkätsvaren framgår att denna vilja till samverkan är betydelsefull för de troende. Båda 
grupperna uppskattar traditionen och tar del av dess element såsom tex liturgin, bibeln, kyrko-
fäderna och ikonerna. Detta gäller för samtliga utfrågade   och  är således personligt förankrat 
oberoende av uppväxtmiljö. I traditionen finner de grundläggande mänskliga värden som gör 
livet både rikt, meningsfullt och ändamålsenligt. De skillnader som framkommer mellan 
gruppen med ortodox bakgrund och de svenska konvertiterna   beror på kulturella skillnader 
och den kyrkliga undervisningen respektive grupp fått i arv. Den ortodoxa kyrkan har en 
mycket rik  och omfattande begreppsbildning vilken kan ta tid för en svensk att tillägna sig 
fullt ut. 
 
 

The purpose of being is to become! 
 

We are saved from sin for theosis! 
 
 
 

Fortsatt forskning 
 
 En jämförande forskning mellan de olika kyrkorna är alltid berättigad genom att öka vår kun-
skap och förståelse om varandra.  Den totala kyrkohistorien berör många områden bland annat 
inom teologi, historia, kultur och konst.  
 
Med anknytning till denna uppsats kan man fortsätta att göra en studie över hur andra äldre 
ortodoxa församlingar i Sverige har utvecklats och fungerar idag. Man kan t ex undersöka 
vilken återväxt de har bland sina egna, antalet  konvertiter och hur de har anpassat sig till det 
svenska samhället. 
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Bilaga 1 
 
 
Jag läser en högskolekurs och ska nu skriva en uppsats om ortodoxa kyrkan och dess tradition. Inför detta behö-
ver jag  samla lite intervjumaterial. Därför är jag tacksam om du besvarar  följande frågor och skickar dem till 
mig om 7-10 dagar. Texta gärna och skriv på baksidan vid behov.  Din identitet är förstås skyddad. 
 
Fundera gärna utifrån följande begrepp : bibeln, de 7 ekumeniska koncilierna, trosbekännelsen, senare koncilier, 
kyrkofäderna, liturgin, kanonisk lag och ikonerna. 
 
 
 

Intervjufrågor 
 
 
 
 
 
1.Kön: 
 
2. Ålder: 
 
3.Nationalitet: 
 
 
 
4.Vad innebär den ortodoxa  traditionen för dig? 
 
 
5. Hur utövar du tron enligt den ortodoxa traditionen? 
 
 
6. Kan du i Sverige utöva traditionen som du önskar? 
 
 
7.Har du möjlighet att i Sverige eller i något annat land ”utvecklas ” i  den ortodoxa traditionen? Var? 
 
 
8.Vad betyder mest för dig i den ortodoxa traditionen? 
 
 
9.Vad betyder minst för dig i den ortodoxa traditionen? 
 
 
10.Vad betyder tillgången till   a)präst   och    b)kyrkorum   för dig?     
 
 
11.Hur uppfattar du den svenska kyrkan? 
 
 
 
 
12. Övriga kommentarer. 
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Traditionens betydelse och plats


i den Ortodoxa kyrkan
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                                                       Abstrakt


Innebörden av begreppet tradition varierar mellan de stora kyrkorna. Denna uppsats beskriver traditionens betydelse och plats i den ortodoxa kyrkan. Traditionen har beskrivits både utifrån sin yttre och inre form. I traditionen står theosis, människans gudomliggörelse, i centrum både liturgiskt, i lära och i praxis. Fakta från litteraturen har främst hämtats från verk av de ortodoxa 1900-tals teologerna Kallistos Ware och John Meyendorff. Förutom litteraturstudier har en enkätundersökning med öppna svarsalternativ skickats ut till ortodoxa församlingsmedlemmar. Den fenomenografiska forskningsmetoden har tillämpats på enkätsvaren. Resultatet av dessa visar hur ortodoxa invandrare och svenska konvertiter uppfattar den ortodoxa kyrkan respektive den protestantiska. Utifrån svaren uppställdes olika kategorier som  visar på likheter och variationer mellan gruppernas uppfattning om den ortodoxa traditionen. Slutsatsen av undersökningen blev att det finns en tydlig samstämmighet i uppfattningen om både den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan oberoende av personernas uppväxt, utbildning och kulturella arv. Den enskildes uppfattning och kunskap inom detta område har troligen främst sin utgångspunkt i personliga erfarenheter? 
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1. Inledning

1.1  Bakgrund


Ärkebiskop Johannes i Finland sade i en nyligen gjord intervju
 ”ju mer den protestantiska kyrkan försöker bli modern, desto fler vill bli ortodoxa.” Antalet medlemmar i denna kyrka har ökat stadigt i Finland sedan 1995. Fader Johannes jämför de två kyrkorna och menar att i protestantiska sammanhang  uppmanas människor att både tänka själva och ställa frågor samt komma med egna svar. I den ortodoxa traditionen är det kyrkan som ska ge svaren på de andliga frågorna, inte den enskilde individen. ”Det här är något som vi inte ska dölja,” säger han vidare. Enligt Fader Johannes är det fel av kyrkan att rätta sig efter den moderna människan. ”Av kyrkan ska man vänta sig något annat. Kyrkans uppgift är att föra fram ett budskap som är bestående och som människorna kan lita på,” säger ärkebiskop Johannes.


I Sverige har antalet ortodoxa  bekännare också ökat under senare delen av 1900-talet. Det beror framför allt på invandring och flyktingströmmar, men det finns även en skara svenska konvertiter. Den svenska  folket saknar i allmänhet kunskap om den ortodoxa kyrkans tro och praxis. Många svenskar har i alla fall stött på denna kyrkotradition antingen genom utlandsresor eller kontakter med invandrare i Sverige. Det känns idag angeläget  att i vårt land öka förståelsen mellan olika kyrkotraditioner och deras uttryckssätt.


1.2 Frågeställning


Varför är traditionen viktig för de ortodoxa och vad anser de vara kyrkans uppgift? Finns det någon skillnad i hur olika grupper av ortodoxa troende  uppfattar traditionen, tex  svenska konvertiter och de med ortodox bakgrund?


1.3 Syfte


Öka kunskapen och förståelsen om den ortodoxa kyrkans tro och praxis genom att beskriva både dess yttre och inre tradition. I fokus står begreppet theosis, gudomliggörelse. Innebörden av detta begrepp och vägen dit kommer också att beskrivas.


1.4 Avgränsning


I dessa studier betraktar jag den ortodoxa traditionen som ett helhetsbegrepp oberoende av tid och rum.Den inre traditionen innehåller många element. I denna uppsats avgränsar jag arbetet om den inre traditionen till att beskriva theosis, kristologin, den apofatiska  teologin, asketismen, och den noetiska tanken. Några andra centrala inre element är det oskapade  ljuset, det heliga dårskapet och Theotokos (Gudaföderskan).


1.5 Metod


Information om den ortodoxa kyrkan, dess lära och tradition hämtas främst från litteratur  skrivna av de ortodoxa 1900-tals teologerna Kallistos Ware och John Meyendorff. En del  material tas även från kyrkofader Johannes Chrysostomos och från Philokalia; kyrkofädernas antologi över ortodox spiritualitet. 


Som komplement till litteraturen utförs en fenomenografisk undersökning. En enkät med öppna frågor ska  skickas ut till medlemmarna i en ortodox församling i Norrbotten, Sverige. Enkäten består av tolv frågor och kommer att sändas till 12 personer. Med hjälp av frågorna är det meningen att få fram olika uppfattningar om vilket innehåll en person ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden, i detta fall den ortodoxa traditionen och något om den Svenska kyrkan.   Begreppet uppfattning vill visa på karaktären hos kunskapsbildningen samt erfarenhetens betydelse.


Det insamlade svaren kommer att studeras med avseende på likheter och variationer.
 Materialet kommer att relateras till lämpliga beskrivningskategorier utifrån likheter och variationer mellan de två grupperna. Den ena gruppen består av personer med ortodox bakgrund och den andra av svenska konvertiter med protestantisk bakgrund. Någon studie av liknande arbeten har inte kunnat utföras, eftersom någon sådan inte har påträffats.


2. Historik - Den ortodoxa kyrkan i Sverige


Christofer Klasson skriver i sin bok  Ortodoxa kyrkan om kyrkans historia i de norra delarna av Europa. Under medeltiden fanns ett visst ortodoxt inslag på Gotland. I Visby hade köpmän från Hansastaden Novgorod en egen kyrka. Även i Sigtuna fanns under medeltiden en ortodox kyrka. 


År 1617 avstod Ryssland både Karelen och Ingermanland till Sverige. I båda dessa områden öster om Finska viken tillhörde en stor del av befolkningen den ortodoxa kyrka. Under denna tid var Sverige ett stormaktsvälde kring Östersjön. Statens inställning till de ortodoxa i dessa områden var ambivalent under denna tid. Å ena sidan uppskattade man vad deras tro stod för, men å andra sidan ansåg man att deras liturgiska bruk med bugningar, korstecken och knäfall var irrlära. 


Svenskarna ville speciellt omvända den finsktalande befolkningen i Ingermanland och Karelen till den protestantiska kyrkan. Dessa ansågs inte vara äkta ortodoxa troende eftersom de inte förstod kyrkslaviska. Kyrkslaviskan var det rådande gudstjänstspråket i den ryskortodoxa kyrkan. Svenskarna tyckte att finnarna borde höra till den Lutherska kyrkan, och man trodde att finnarna där skulle uppskatta gudstjänster på sitt eget språk. Svenskarnas försök till omvändelse lyckades emellertid dåligt. Många ortodoxa flydde undan svenskarnas reformationsiver. Cirka 7.700 familjer lämnade Karelen och Ingermanland för Ryssland. Enligt ett svenskt påbud blev det även förenat med dödsstraff att konvertera till ortodoxin för dem som hade protestantisk bakgrund.


Redan i mitten av 1600-talet hölls rysk-ortodoxa gudstjänster av en rysk präst i Stockholm. Under denna tid fanns ryska handelsmän och en rysk delegation i staden. Med tiden fanns där även ryska krigsfångar. År 1768 fick församlingen en ny kyrkolokal. När den invigdes fick den namnet ”Kristi Förklarings kyrka”. Än idag bär denna församling detta namn. I samband med världskrigen har åtskilliga ortodoxa flyktingar österifrån anslutit sig till denna församling i Stockholm.


I samband med andra världskriget kom många ortodoxa flyktingar från finska Karelen till vårt land, och under 1960-talet kom en stor grupp ortodoxa invandrare hit som ny arbetskraft. Det var främst greker och jugoslaver. Under några få år ökade antalet ortodoxa bekännare i Sverige med c:a 50.000 personer. Antalet ortodoxa serbiska invandrare har också ökat kraftigt under 1990-talet som ett resultat av oroligheterna i forna Jugoslavien. Därtill finns en hel del flyktingar från de gamla europeiska öststaterna och de  baltiska länderna.


Idag har många av de olika folkgrupperna sina egna nationella kyrkor och präster i Sverige. Detta gäller folkgrupperna finnar, ryssar, ester, greker, serber, rumäner, makedonier och bulgarer. Även egyptiska kopter och de österländska kyrkorna med ursprung i Armenien och Syrien har församlingar i vårt land. Huvuddelen av de ortodoxa bekännarna bor i stadsregionerna i mellersta och södra Sverige där invandringen varit stor och industriarbeten funnits. Sedan 1999 finns dock en ortodox församling i nordligaste Sverige. Den har sitt säte i Överkalix, Norrbotten. 




3. Definitioner


3.1 Definition av begreppet tradition


Med tradition menas oftast en uppfattning, en tro eller ett bruk som förs vidare från generation till generation. Den kristna traditionen är i detta fall den tro  som Jesus Kristus förmedlade  till apostlarna och som sedan genom dem förts vidare till efterkommande generationer i alla tider. Detta är den så kallade ”apostoliska tron”. Inom kyrkan talar man om ”kyrkans rättesnöre”. I den Lutherska kyrkan säger man att bibeln, dvs Guds ord allena, är detta rättesnöre. Bibelns texter ska uttolka sig själva. Traditionen ska inte vara norm för skrifttolkningen.


Den ortodoxa kyrkan har ett annat traditionsbegrepp. I den ortodoxa kyrkan är traditionen rättesnöret. I traditionens roll som rättesnöre ingår bibeln som ett av sju yttre element. Till dessa element hör även de ekumeniska koncilierna och trosbekännelsen, senare koncilier, kanonisk lag, kyrkofäderna, liturgin, och ikonerna. ” Dessa ting får inte skiljas åt och ställas mot varandra, för det är samme Helige Ande som talar genom dem alla, och tillsammans utgör de en enda helhet där varje del måste ses i ljuset av de övriga.”3 Den ortodoxa kyrkan gör ingen skillnad mellan bibeln och traditionen, eftersom kyrkan, församlingen, är äldre än bibeln som bok. Församlingen bildades  den första pingsten då Nya  testamentet  ännu inte   var skrivet. 


3.2 Definiton av begreppet theosis


Theosis är grekiska och betyder gudomliggörelse. I ortodoxin innebär det människans frälsning och återlösning  i Kristus. Detta sker genom Guds nåd. I theosis uppnår människan förening med  Gud i hans energier, dvs i Guds immanens. Vi blir inte gudar delaktiga av hans  väsen (Guds transcendens) utan det innebär att vi genom den helige Ande  förvandlas till en gudomlig  likhet. 


Genom tron på Jesus Kristus och på det sakramentala livet i kyrkans gemenskap kan theosis bli en verklighet i tiden. I samverkan med Gud kan människan arbeta på sin frälsning, på gudomliggörelsen. I västerländsk teologi kallar man denna process för helgelse. Utan helgelse sägs ingen få se Herren. För tillväxt i  theosis  rekommenderar kyrkofäderna bön, fasta, vaksamhet, stillhet, allmosegivande, kärlek, tro och askes.


4. Ortodoxa kyrkans tradition


Under kyrkans första tid var det tillräckligt att bekänna Jesus Kristus som Herre, men med tiden krävdes en klarare intellektuell precisering  av vad denna bekännelse innebar. Detta behov fanns både mot den mosaiska traditionen och mot den allt  större hedniska värld kyrkan mötte. Det är under de första sjuhundra åren som denna precisering och formulering av tron tar form. Under denna tid utvecklades det klassiska kristna lärosystemet som är giltigt än idag. 


Den viktigaste dogmen som kyrkan antagit anses vara läran om Guds treenighet. På 300-talet formulerades det klassiska begreppet om treenigheten som ”ett väsen med tre olika hypostaser  (personer)”. Fadern är Gudomens grundprincip och ursprung.. Av Fadern föddes Sonen i evighet och av Fadern utgår den Helige Ande i evighet. Mellan Fader, Son och Helig Ande råder en evig kärlek som utgår mellan de olika personerna. Var och en av hypostaserna förmedlar i sin tur egen energi till människan oberoende av de andra. I treenighetens gemenskap får den troende ett liv i Gud.


Kyrkan talar om både den yttre och en inre traditionen. Den yttre traditionen omfattar bland annat synen på bibeln, kyrkan, församlingsliv  och de olika dogmerna som kyrkan  bekänner sig till. Nedan följer en beskrivning  av samtliga yttre element. Materialet om traditionen är främst taget från Kallistos Wares bok Den ortodoxa kyrkan och John Meyendorffs bok Bysantinsk teologi.

4.1 Den yttre traditionen

Bibeln


Bibeln anses vara det viktigaste skriftliga uttrycket för Guds uppenbarelse. Bibelns kärna och stjärna är Kristus. Den betraktas som en Kristusikon i ord. Bibeln är ej överordnad kyrkan utan efterlevs och förstås inom denna. Kyrkan har den mest avgörande betydelsen i  traditionen, eftersom församlingen funnits före Nya testamentet. Endast kyrkan får med auktoritet tolka Skriften. De ortodoxa  använder den grekiska översättningen (Septuaginta) av den hebreiska texten som sitt Gamla testamente. Apostlarna använde samma bok. Nya testamentet är det samma som i övriga kristenheten. 


De fyra evangelierna finns i en speciell evangeliebok. I varje ortodox kyrka har den en hedersplats på altaret. Evangelieboken bärs i processioner och de troende både kysser och bugar inför den i vördnad. Bibelns övriga böcker finns i ett omfattande gudstjänstmaterial. Liturgin innehåller 98 citat ur det Gamla testamentet och 114 ur det Nya testamentet. I den finns också en särskild episteltext och  evangelietext för varje dag på året.


De sju ekumeniska koncilierna och trosbekännelsen


De sju ekumeniska koncilierna är gemensamma för hela fornkyrkan. Här rådgjorde samtliga medlemmar med varandra. Besluten fattades under mottot ”vi är ens till sinnes”. Detta innebar ett  förkroppsligande av kyrkans egentliga natur att vara en enhet. Alla sju ekumeniska koncilier ägde rum under kyrkans första 800 år. Vid dessa koncilier avhandlades den kristna trons centrala dogmer. Dessa anses ofelbara och äger auktoritet tillsammans med bibeln. De ekumeniska koncilierna är:


1:a konciliet:  år 325 i Nicea. Det avhandlade Nicenska trosbekännelsen, att Jesus är Gud, född och icke  skapad, och att han är av samma väsen som Fadern.


.


2:a konciliet:  år 381 i Konstantinopel. Nicenska trosbekännelsen, att den Helige Ande är den tredje  gudomspersonen och utgår av Fadern. 


. 


3:e konciliet: år 431 i Efesos. Fastslog att Kristus är det inkarnerade Ordet, och  Maria är Theotokos, Gudaföderskan.


4:e konciliet: år 451 i Chalcedon. Avhandlade att Kristus är fullkomlig Gud och fullkomlig människa i en och samma person.


5:e konciliet: år 553 i Konstantinopel. Befäste läran om den Heliga Treenigheten och läran om Kristi två naturer.


6:e konciliet: år 680.Fastslog läran om Kristi sanna mänskliga natur utifrån   hans mänskliga vilja och natur.


7:e konciliet: år 787 i Nicea. Befäste ikonens ställning som uttryck för den kristna tron. Det innebar en seger för ortodoxin. Ikonen ska vördas, ej tillbedjas. I kyrkan ska den vördas på samma sätt som evangelieboken.


I väst kom trosbekännelsen om den Helige Ande att lyda ”och på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen.” Tillägget Sonen (filioque) finns inte i den ursprungliga/ortodoxa trosbekännelsen om den Helige Ande. Denna sammanblandning av Faderns och Sonens hypostaser har aldrig accepterats av den ortodoxa kyrkan. För de ortodoxa finns Gud fullständigt och odelad i var och en av sina tre gudomliga energier; Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Senare koncilier


Dessa koncilier har ägt rum mellan år 787 och 1952. De äger ingen auktoritet över kyrkan som helhet. De uttalar sig om lokala uppfattningar om något. eller är ett dokument från en enstaka biskop, tex brev till påvar. 

Kanonisk lag


Den kanoniska lagen innehåller föreskrifter som behandlar kyrkoorganisation och disciplin. De utarbetades av de ekumeniska koncilierna. Som exempel kan nämnas att liturgin firas bara på söndagar och vid olika högtider. En präst får bara fira liturgin en gång samma dag. Liturgin får också bara firas en gång per dag på samma altare. En präst som vill ingå äktenskap måste göra detta innan han prästvigs. Det finns många regler för det ortodoxa livet, den så kallade ortopraxis. Dessa regler handlar om församlingens jordiska liv. Kanonisk lag är ett försök att tillämpa dogmerna på praktiska situationer i livet. Tillämpandet av kanon varierar något med hänsyn till tidpunkt och plats.

Fäderna


Den ortodoxa kyrkan har aldrig exakt preciserat vilka fäderna är, inte heller rangordnat dem. De var och är kristna tänkare och kallades tidigare för filosofer. De beskrivs som de vaksamma och beredda. . Många kyrkofäder levde som eremiter ute i öknen. Detta levnadssätt började redan i Egypten på 200-talet och spred sig till Syrien på 300-talet. I samband med kejsar Konstantin den stores omvändelse till kristen tro år 312 blev eremit- och munklivet accepterat. Som en följd av detta började klosterlivet att blomstra.


Kyrkan har en särskild vördnad för 300-talets författare och teologer, ”de tre stora kyrkofäderna”: Basilius den Store, Gregorios Teologen och Johannes Chrysostomos. Två av dem författade egna liturgier som firas av hela kyrkan regelbundet än idag. Till senare kyrkofäder räknas Maximos Bekännaren, Johannes av Damaskus, Theodoros Studiten, Symeon den Nye teologen, Gregorios Palamas och Markos   av Efesos. De  flesta  kyrkofäder  var verksamma under den odelade kyrkan tid.


Kyrkofädernas tid omfattar c:a 900 år. Det är dock viktigt att vara medveten om att kyrkan är öppen för att nya kyrkofäder kan uppkomma. Om detta inte vore möjligt skulle det betyda att den Helige Ande har övergivit kyrkan. Utgångspunkten för kyrkofäderna är alltid Bibeln. Deras läsning av Bibeln är inte en intellektuell aktivitet utan en läsning i den Helige Ande.  De  formulerade den kristna tron och tanken utifrån detta. Fäderna har uttalat sig i många frågor som berör tron och det kristna livet .Deras tal om Gud är ett tal till Gud mer än ett tal om Gud. De anses vara värdefulla vittnen om den kristna tron och tjänar som andliga vägledare i alla tider. De är teologer och själasörjare med autentiska andliga erfarenheter.


Liturgin


Den ortodoxa kyrkan ser sig som en levande organism på sakral grund. Den är ”den autentiska kyrkan” med anor ända från apostlarnas tid. Här har den rätta lovsången och den rätta läran bevarats. Det är innebörden av begreppet ortodoxi.  Kyrkan är främst en andlig och liturgisk gemenskap. Därför har kyrkans andakts- och gudstjänstliv en central betydelse. Liturgin  har anor från den judiska traditionen och i den förekommer cirka 98 citat ur Gamla  testamentet och 114 ur Nya testamentet.


Gudstjänstlivet är uppbyggt kring kyrkoåret. I centrum för detta  är Jesu födelse, liv, död och uppståndelse, samt undervisning och tillväxt i den kristna tron. Varje dag under kyrkoåret är tillägnad en särskild helig person eller avgörande kyrkohistorisk händelse. Genom sitt gudstjänstliv håller kyrkan både helgonen, de i tron avlidna och den heliga historien i evig åminnelse. I ortodoxin gör man ingen skillnad mellan de levande och de döda. Alla är ett i Faderns kärlek och är skyldiga att bära varandras bördor i bön. Man tror att bönen kan verka ömsesidigt. Ett stort antal helgon och teologer har uppfattat hela det kristna livet med utgångspunkt i liturgins symbolik och växlingar. Det är i  kyrkans ritual som de både sökt och hittat de olika stadierna i den kristna själens utveckling.


Gudstjänsten är ett liturgiskt drama innefattande recitation liksom i den judiska synagogan och fornkyrkan. I liturgin samverkar präst, diakon och kör. Sång och lovprisning är vanligt. Någon möjlighet till egen improvisation av hymner finns inte, utan allt följer en fast ordning Liturgin saknar helt musikaliska inslag. I gudstjänsten upphävs tiden med hjälp av ikonerna.


Liturgin består av tre huvuddelar:


Proskomedin; Tillredelsen av Nattvardens bröd och vin som sker i tysthet av präst och diakon bakom ikonostasen (ikonväggen) i prothesiskapellet. För detta finns ett speciellt bord (prothesis) till vänster om altaret.


Ordets liturgi; Ordets liturgi består lovsång, det Lilla intåget, textläsning, predikan samt olika förböner. Det lilla intåget består av evangelieprocessionen ut i kyrkorummet. Här medverkar även kör och församling.


Eukaristin; Eukaristin med det Stora intåget, trosbekännelse, böner, nattvardsgång och välsignelse. Vid det Stora intåget bärs bröd och vin i procession från prothesiskapellet till altaret.


Den ortodoxa liturgin  utvecklades främst inom munkväsendet och har förändrats mycket litet under århundradenas lopp.  Den liturgiska variationen förekommer främst i de delar som sjungs av kören. Gudstjänstbesökarnas sång är sparsam. De sjunger med i vissa partier, tex Fader vår och trosbekännelsen. I liturgin förekommer flera fysiska uttryck som knäfall, korstecken, bugningar, kyssande av välsignade föremål och tändande av ljus.


Liturgins hymner tjänstgör som ikoner i ord och körens sång ska återge änglarnas sång i himlen. Några av liturgins viktiga hymner skrevs redan på 500-talet. En av dem sjungs i gudstjänstens början och uttrycker tydligt kyrkans tro:


       O, du enfödde Son och Guds Ord, Du är odödlig. Dock behagade Du för vår frälsnings skull taga 


       mandom av den heliga Gudaföderskan och ständiga Jungfrun Maria. Du blev i sanning människa 


       och korsfäst, o Kriste vår Gud. Med din död har Du nederlagt döden. Du som är en av den 


       Heliga Treenigheten och förhärligas lika med Fadern och Den Helige Ande, fräls oss.


Kyrkan vill göra gudstjänsten till en ikon av ”den Stora Liturgin” i himlen. I liturgin verkar Guds kärlek i Kristus genom att människan lyfts ut ur sin egen begränsning. En av hymnerna kallas Kerubikon och är en änglahymn med en mycket central plats i liturgin. Den sjungs av kören under det Stora intåget. 


       Vi som på ett hemlighetsfullt sätt äro avbilder av keruberna och sjunga den trefalt heliga sången för den 


       livgivande Treenigheten, låtom oss nu avlägga alla jordiska bekymmer. På det att vi må kunna mottaga 


        allas Konung , som osynligt inbäres på änglaskarornas lansar. Halleluja, halleluja, halleluja.


Uttrycket ”äro avbilder” syftar på att ”vara ikon”. Samtidigt som Gud är den fördolde Guden, är han också den uppenbarade Guden som alltjämt uppenbarar sin kärlek i kyrkan och dess mysterier. Processionen vill ikoniskt visa vad hymnen beskriver. Processionen blir ett symboldrama för Kristi ankomst till jorden och Kristi intåg i Jerusalem. Inbärandet av gåvorna är också en symbol för de troendes mottagande av Kristus.


I liturgin skapas kyrkans enhet och i detta drama representerar prästen Kristus, huvudet, eftersom församlingen enligt Jesu ord är hans kropp. Eukaristin är aldrig en angelägenhet för endast en viss grupp av troende och tjänar inget tillfälligt syfte, utan offras alltid å allas vägnar och för alla av hela kyrkan. Nattvarden ges endast till dem som tillhör den ortodoxa kyrkan. I eukaristin används alltid syrat bröd. Jesus tog själv av sådant bröd när han ville förmedla någonting till människorna. Dessutom symboliserar jästen i degen livet. Jästen i degen är som själen i kroppen. Protestantiska och katolska kyrkan använder osyrat bröd. Enligt de ortodoxa är detta bruk en judisk sed. För de ortodoxa  symboliserar osyrat bröd döden.


Ikonerna


Den förste ikonmålaren var evangelisten Lukas. Han är därför ikonmålarnas skyddshelgon. Många av de motiv som finns avbildade i ikonkonsten uppstod redan på 400-talet. Under denna tid levde kyrkofadern Dionysios Areopagita. Han försvarade ivrigt bildkonsten gentemot de bildfientliga. Bildfienderna menade att Gud inte kan återges i bild eftersom ingen har sett honom. Enligt första Guds bud var det inte heller lovligt att göra sig något beläte eller bild av det som är i himlen, på jorden, i vattnet eller under jorden. Kyrkofadern skrev i sitt traktat  De himmelska hierarkierna att i teologin arbetar man med både tecken, bilder och symboler för att åskådliggöra den himmelska verkligheten. En verklighet som egentligen är omöjlig att beskriva.


Genom ikonerna vill Gud uppenbara sig för oss. En ikon är ett fönster mot himlen. Den hjälper de troende att i mystik och kontemplation nå kontakt med det gudomliga genom ikonens motiv. Ikonen är även en dörr genom vilken den gudomliga energin når till människan. Eftersom den ortodoxa kyrkan betonar att människan är skapad till Guds avbild har vördnaden för ikonerna en central roll i kyrkan. Ikonen är ett tecken på att det gudomliga har uppgivit något av sin gudomlighet och tagit materiell gestalt för att vi människor ska bli gudomliggjorda i vår materia. Ett förnekande av ikonerna innebär ett förnekande av  materiens värde och skapelsens delaktighet i frälsningsprocessen. Gud blev människa för att människan ska kunna bli Gud lik.4

Den första söndagen i påskfastan firas till minne av ikonens och ortodoxins seger. Då läser man upp besluten från Nicaea år 843 och åkallar bildvännerna i evigt minne. Samtidigt lyser man alla bildfiender i bann. Under åtskilliga år har ikonteologin och konsten att måla ikoner varit hotad av ett allt för stort västerländskt inflytande. Bäst bevarades denna konst på Athos; munkön i Grekland och bland de gammaltroende i Ryssland. Ikonmålaren är en översättare av kyrkans tanke och tradition. Konstnären ska därför måla så likt orginalet som möjligt och inte heller signera sitt verk. Målandet föregås av bön och fasta och förekommer vanligen under stillhet och tystnad, tex i klostermiljö.


Ikonerna saknar ofta ram i traditionell bemärkelse. Det innebär att de heliga bildernas roll som förbindelse mellan himmel och jord framträder klarare. Ikonen tränger ut ur sitt begränsade rum och människorna dras in och blir en del av ikonen. Alla troende blir en enda ikon av den heliga historien och himmelriket. Ikonens ljus kommer från hela bakgrunden och från de avbildade gestalterna som själva är upplysta och transfigurerade av det gudomliga ljuset. Detta ljus kan den bedjande få uppleva inför en ikon.


Ikonens  konststil står för det oföränderliga med distans och saknar därför subjektivitet. I ikonmåleriet använder man sig därför av det omvända perspektivet. Det innebär att linjer som är parallella i naturen inte går ihop i en punkt i horisonten, som i renässansens centralperspektiv, utan tvärtom i en punkt framför bilden. Med denna mer primitiva konststil vill ikonmålaren medvetet visa att han skildrar en annan verklighet än den jordiska. Åskådaren blir på ett speciellt sätt en del av bilden och upplever en stark närvarokänsla. Ikonkonsten använder sig även av semantiska proportioner. Det betyder att en mer betydelsefull gestalt avbildas som större än en mindre betydelsefull även om denna står i motivets förgrund.


4.2 Den inre traditionen


Under 300 - och 400-talet började öst och väst att glida isär i sin teologi och i sitt sätt att se på det kristna livet. Västerländska teologer började använda nya tankekategorier. Skolastiken blev en ny teologisk metod och innehöll en ny terminologi som östkyrkan inte förstod. Österns kyrka har också en annan historia. Den varken genomgått någon, renässans, reformation, motreformation eller upplysningstid.


För den ortodoxa kyrkan är teologi inte en fråga om att förstå Gud intellektuellt, utan en fråga om att leva i Gud. All teologi och kunskap om Gud har sin grund i en personlig och medveten erfarenhet av Gud. Inom den ortodoxa traditionen finns flera för kyrkan mycket avgörande teologiska strömningar. De utvecklades redan under den odelade kyrkans tid. Tillsammans har de skapat en stabil och oföränderlig enhet i teologi och livsmönster. Exempel på dessa strömningar är:


· theosis


· kristologin     


      -    den apofatiska teologin


      -    den noetiska tanken


      -    asketismen


Theosis


Tron vilar på insikten om att Gud blivit människa i Kristus, och att människan genom Guds nåd kan nå theosis. De ortodoxa säger ”vår tro uttrycks i vår bön”, lex orandi lex credendi. Det gudomliga och gudomliggörelsen är det mest avgörande i vår mänsklighet. Förlorar vi känslan för det gudomliga och heliga förlorar vi känslan för det mänskliga.

I den ortodoxa uppfattningen om arvsynden är människan fortfarande Guds avbild även efter syndafallet. Arvsynden är inte medfödd men anses vara personlig och omfatta alla människor. Den är en del av mänskliga brister och svagheter, som också visar sig i det kulturella och sociala arvet. Hos människan finns en del av det gudomliga livet kvar, men hon behöver Guds hjälp för att bli fri från synden och kunna växa och mogna andligt. 


I Johannesevangeliet 17: 22-23 säger Jesus: ”Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett ”. Biskop Kallistos Ware skriver: ”De grekiska fäderna tog dessa och liknande texter i deras bokstavliga betydelse och hade djärvheten att tala om människans gudomliggörelse. Om människan  ska ha del av Guds härlighet, menade de, om hon ska bli fullkomligt förenad med Gud, betyder detta i själva verket att människan  måste bli gudomliggjord; hon är kallad att av nåd bli det som Gud är av naturen.”5 Biskop Ware skriver vidare att:


· theosis är avsedd för alla


· theosis inte innebär att människan upphör att vara medveten om synden, utan den förutsätter en fortsatt ånger och omvändelse


· för att uppnå theosis;  lev efter Guds befallningar, gå i kyrkan, ta emot sakramenten regelbundet, bed till Gud i ande och sanning och läs evangelierna.


· theosis är en social process; i den ingår både kärlek till Gud och  vår nästa


· kärleken måste omsättas i det praktiska livet


Theosis är frälsningens positiva sida. För att beskriva  theosis använder jag några uttryck hämtade från en engelsk version av Philokalia:


· transfiguration of man                             -  the restoration of the image of God in us


· putting on Christ                                      -  ascending to the throne of God


· incorruption                                             -   participation in the life of God


· receiving the Holy Spirit                         -   participating in the kingdom of God


      -    becoming temples of the Holy Spirit       -   being by grace what God is by nature 


-    restoration of communion with God 


Kristologin


Inkarnationen av Guds eviga Logos innebär ett återställande av den skapelse som förfallit genom synden. Detta har en stor kosmisk betydelse. Enligt ortodoxt synsätt hör delaktighet i Gud till människans sanna natur. Kristus återställer kosmos, löser från synd och helar den mänskliga naturen. Guds Logos påverkar därför det dagliga livet. John Meyendorff skriver: ”Delaktighet i den uppståndne Kristi kropp, delaktighet i det gudomliga livet, helgelse genom Guds kraft genomtränger den sanna mänskliga naturen och återställer den i sitt ”naturliga” tillstånd, snarare än ger rättfärdiggörelse eller tillgift för nedärvd skuld. Detta utgör det centrala i den bysantinska förståelsen av evangeliet.”6

Livet i Kristus börjar i dopets gåva. I ortodox tradition döper man inte barn för att ge dem förlåtelse för synder som de inte begått, utan främst för att skänka barnen ett nytt liv, som föräldrarna inte kan ge i arv. Dopet är en delaktighet i den uppståndne Kristi kropp. I den ortodoxa traditionen sker konfirmationen direkt efter dopet under myrrasmörjelsens sakrament. Nydöpta barn får också del av eukaristin. Den första nattvardsgången brukar ske i direkt anslutning till dopet. 

Den apofatiska teologin


Den negativa eller apofatiska teologin är liksom den andliga erfarenheten avgörande för den österländska tanken i sin helhet. Här beskriver man hellre Gud nekande, vad Gud inte är än vad han är. Den nekande bönen ska balansera den jakande.


 Den apofatiska tanken hävdar Guds absoluta transcendens och vill utesluta alla möjligheter att identifiera honom med något mänskligt begrepp. Gud är ouppnåelig i sitt väsen. Han står över allt mänskligt språk och förnuft på grund av människans ofullkomliga natur. I denna transcendens kan människan möta Gud i en kontemplation som är större än kunskap. Det är  då Gud som öppnar sig utanför sin egen existens. Han uppenbarar sig för människan genom sina energier, Gud blir då immanent. Ett möte kan komma till stånd när människan har förmåga att gå utanför sig själv. Kyrkofäderna kallar detta tillstånd för ”anden”, ”gudomliggörelsen” eller ”trons ögon”. Människan blir delaktig  av en ”mystisk” Gudskunskap. 


Den apofatiska bönen är värdefull för människan. Att bedja på ett sådant sätt hjälper den bedjande att uppnå rening och inre ro. Människan får lägga egna tankar och föreställningar åt sidan. Den apofatiska tanken förespråkar ett liv i bön och tystnad (hesychasm). Tystnad och stillhet stärker den andliga delen av människan. För ett sådant liv har det utvecklats olika metoder. I dessa finns förslag på andliga och kroppsliga övningar, liksom på andningsövningar. Den stilla bönen är inte något permanent tillstånd utan bör också kompletteras av läsning, gudstjänstfirande och jakande (katafatisk) bön.


Inom den apofatiska teologin och hesychasmen betonar man speciellt Jesusbönen. Jesusbönen lyder ”Herre Jesus Kristus  Guds Son förbarma dig över mig syndare”. Denna bön är kort men sammanfattar hela trons centrala innehåll och betydelse.  Jesusbönen kallas hjärtats bön och kan som sådan bedjas i tystnad oavlåtligen oberoende av tid, rum och aktivitet. I bönen råder både vila och ödmjukhet inför trons mysterium.  

Den noetiska tanken


Hesychios som levde på 400-talet har skrivit om den inre nykterhetens filosofi. Den kallas för sinnets (nous) förståndiga filosofi eller praktisk filosofi. Den noetiska filosofin beskrivs som vetenskapernas vetenskap. De ortodoxa eller bysantinska filosoferna  uppmanar alla att noggrant pröva och studera varje ting de möter. En människa som gör så  uppnår frid i själen och lugn i nous. Jesusbönen hjälper till att bereda plats för nous i ett rent hjärta. De heliga fäderna talar mycket om att hålla hjärtat rent. I Skriften står; ”De renhjärtade skola se Gud.” Noetisk filosofi är att älska visheten. Men den sanna visheten är Gud. Därför är kärleken till Gud den högsta formen av filosofi. 


Enligt den ortodoxa världsbilden finns det två nivåer i det som Gud skapat:


       -  den noetiska, andliga eller intellektuella nivån 


 -  den materiella eller kroppsliga nivån


Människan är det enda av Guds skapade väsen som finns samtidigt i båda nivåerna. Genom sitt andliga intellekt kan människan ingå i gemenskap med änglarna, och genom sin kropp och själ tar hon del i det materiella riket med hjälp av sina fem sinnen. Vår mänskliga natur är rikare utrustad än änglarnas, och sedd ur detta perspektiv är människan ett högre väsen än dem. Människan är en avbild av hela Guds skapelse, ett mikrokosmos eller ett litet universum. Allt skapat går samman i henne. Av Gud har hon fått i uppdrag att sammanföra det noetiska och det materiella riket. Genom att förandliga sin egen kropp och bära den fram till Gud förandligar människan skapelsen. 


Asketismen


I grunden innebär askes ett avståndstagande från syndens inflytande och makt. Askes innebär träning för både ande, kropp och  själ. Den är den Helige Andes verk och utförs i kärlek till Gud genom viss livshållning och olika övningar. Exempel på dessa är bön, meditation, vaksamhet, fasta, och lidande för tron. Askes är ett vitt begrepp som enligt Johannes Chrysostomos även innesluter dem som stöder de fattiga, de som läser bibeln regelbundet och dem som mottager eukaristin troget. Genom detta praktiserande ökar hjärtats renhet. ”No steam or gas drives anything until it is confined. No life ever grows holy until it is focused, dedicated and disciplined through askesis.”7

Asketisk livsföring har sitt ursprung i Jesu liv och lära. Jesus sade: ”Människan lever inte av bröd allenast utan av allt som utgår från Gud”. Jesus drog sig ut i öknen för bön och fasta. Där frestades han av djävulen under 40 dagar, men lyckades stå emot alla frestelser. Frukten av denna seger innebär människans möjlighet till återupprättelse och inträde i ett liv med Gud. Önskan att följa Kristus på detta sätt har tydligt utvecklats och bevarats i den ortodoxa kyrkan, speciellt genom det monastiska livet. Ortodoxt klosterväsende har en stark enhet som saknar ordnar. Alla munkar och nunnor är medlemmar av en enda stor gemenskap. Den ortodoxa kyrkans klosterväsende har spridit sig över hela världen. I Sverige finns några mindre ortodoxa kloster både för män och kvinnor. Ett av kvinnoklostren har sitt säte i Gävle.


Inom den asketiska livshållningen finns många inriktningar; eremiter, små kommuniteter, kloster med social verksamhet och kloster där gudstjänstlivet är det centrala. Munkarnas främsta uppgift är att leva i bön. Klosterlivet har av vissa grupper betraktats som ett sakrament. Det anses vara en av de viktigaste formerna för kristen fullkomlighet och kristet vittnesbörd. Klostren har en stor uppgift i andlig utveckling och vägledning. Under historiens gång har de känt ansvar för trons innehåll och varit vakande institutioner över vad som händer inom kyrkan. 


Både klosterlivet och kyrkolivet är starkt präglat av fasta. Utan fasta ingen fest! Fader Johannes Chrysostomos säger att verklig fasta är en medicin. Men lik all medicin är den mycket välbringande för den som förstår sig på att använda den på rätt sätt, men blir värdelös och tom skadlig för den som inte gör det. Vidare säger han: ”I have said these things not that we may  disparage fasting, but that we may honor fasting. For the honor of fasting consists not in abstinence from food, but in withdrawing from sinful practices, since he who limits his fasting only to abstinence from meats is one who especially disparages fasting.”8

Fastan är ett redskap för människan att stå emot det onda. Genom fastan påverkar vi både vår kropp, själ och ande liksom vår egen tid. Vi kan bekämpa begär; tex högmod, likgiltighet, slöseri. Fastan är kroppens bön. Den är inte ett mål i sig utan ska stärka den andliga viljan. Genom bönen kommer vi närmare Gud och in i en oavbruten gemenskap med Honom. Den moraliska förbättringen kommer sedan eftersom Gud är källan till allt gott. 


Moder Christodoli skriver följande om fasta i sin bok:


”Man bör följa de heliga fädernas råd att:


· äta färre mål varje dag


· äta mindre vid varje måltid


· äta ”lätt” föda


· äta enkelt lagad mat


· äta det som är lätt att införskaffa


· äta enligt kyrkans tradition


Fastan hjälper oss då att:


· få mera tid till bön, meditation och andlig läsning


· bryta sin egen vilja


· avstå från kroppens njutning


· få kroppen lätt, ”glad”, ren och ljus, vilket hjälper själen att bedja bättre


· spara för någon form av rätt välgörenhet” 9

Traditionen att fasta förekommer hos de ortodoxa både inom klosterväsendet, prästerskapet och vanligt folk. De ortodoxa har tillgång till ett stort urval av kokböcker för sin personliga fasta. Det förekommer tre olika typer av fasta:


Mycket strikt fasta;  man avstår från all animalisk föda, olja och alkohol


             Strikt fasta;  avstår från animalisk föda, men får bruka olja och alkohol = vin


    Mindre strikt fasta;  avstår från animalisk föda utom fisk som är tillåtet tillsammans med 


                                       olja och alkohol = vin


Det ortodoxa kyrkoåret börjar den 1 september och är indelat i fyra stora fasteperioder och flera kortare. De långa perioderna omfattar 2-7 veckor före högtiderna jul, påsk, firandet av apostlarna i juni och Guds Moders avsomnande i augusti. Längsta fasteperioden är påskfastan. Under dessa fasteperioder gäller mycket strikt fasta. Enligt traditionen ska en ortodox bekännare fasta under dessa fyra längre fasteperioder, samt varje onsdag, fredag och på söndagarna innan man går till liturgin. Den som ska fasta bör följa kyrkans tradition och den kunskap som finns samlad där. Det är viktigt att låta sig ledas i kärlek och ödmjukhet. 


De ortodoxa talar  ofta om traditionen. Den står för en levande kontinuitet som innefattar ett helt system av lära, kyrkostyrelse, gudstjänst, andlighet och konst som kyrkan utformat under tidernas lopp. De ortodoxa kristna ser sig som arvingar och förvaltare av ett rikt arv från det förgångna, och de ser som sin uppgift att föra detta arv vidare oförminskat  till framtiden.10 


I det följande framgår hur ortodoxa  kristna av idag uppfattar den ortodoxa kyrkans  tradition och hur de ser på Svenska kyrkan. Uppgifterna är hämtade från enkätundersökningen.


5. Resultat

Tolv öppna enkätfrågor har skickats ut till tolv personer. Frågornas lydelse framgår av bifogad bilaga. Frågeformuläret skickades ut till sju kvinnor och fem män i åldrarna 21 till 59 år.  Fyra av dessa personer är invandrare från ortodox bakgrund och åtta är svenskar med protestantisk bakgrund. Intervjufrågorna är formulerade med hjälp av frågeorden vad, hur och kan; tex vad betyder  mest för dig i den ortodoxa traditionen?, hur utövar du tron enligt den ortodoxa traditionen?, kan du i Sverige utöva traditionen som du önskar? Med hjälp av dessa frågor vill undersökningen få fram personernas uppfattning om traditionens betydelse främst genom den ortodoxa kyrkans yttre traditionsbegrepp. 


Svarsfrekvensen blev 75%, dvs 9 personer besvarade frågorna. En av dem har svarat muntligt. Bland bortfallet var 1/3 från invandrargruppen (1 person) samt 2/3  från den svenska gruppen (2 personer). Utifrån svaren har materialet delats in i åtta kategorier. Kategorierna i vänstra spalten visar på likheter mellan de två intervjuade grupperna och spalten till höger visar på variationer mellan dem. 


           Likheter                                           Variationer


        -  läsning                                           -  fastan


        -  bönen                                             -  åminnelse av de avlidna


        -  bikten                                             -  det heliga rummet 


        -  eukaristin                                       -  helheten


I det följande redovisas resultatet där svenska konvertiter och ortodoxa invandrare jämförs med varandra utifrån de uppställda kategorierna. Först beskrivs de kategorier som visar på likheter mellan grupperna, och därefter de som visar på olikheter.

Läsning


Gemensamt för de två grupperna är betydelsen av andlig läsning i hemmet. Det förekommer läsning både från Gamla och Nya Testamentet. Några nämner läsning i psaltaren, andra evangelierna och uppenbarelseboken. Dessutom läser flera personer andlig litteratur av kyrkofäderna och andra författare. Läsning förekommer på olika språk, både svenska, finska, ryska och engelska.


Bönen


De flesta skriver  om att bönen är viktig.  Många har en egen andaktsvrå i hemmet. De har  även ikoner i sina hem.


Bikten


Nästan alla uppskattar möjligheten att få gå till bikt. Bikten sker ofta i samband med gudstjänstbesök.


Eukaristin


Samtliga utfrågade tycker om att få fira liturgin tillsammans med den egna församlingen, och så nära hemmet som möjligt. Man vill gärna komma till liturgin oftare än vad som är möjligt idag. De flesta tycker att eukaristin är betydelsefull. I den är alla tillsammans en enhet. De får dela sin gemenskap med Kristus och varandra. Några uttrycker känslan av delaktighet i kyrkans liv i alla tider och inte minst i det rike som allt mer kommer att uppenbaras. I gudstjänsten upplever även några att de är i en påtaglig gemenskap med både Gud, änglarna och de heliga. Här får de tillsammans med dem beskåda och ta emot Gud i den livgivande treenighetens fullhet. 


Fastan


Svenskarna och invandrarna betonar fastan olika. Alla invandrare omnämner fastan, men det framgår inte av svaren hur ofta  och på vilket sätt de fastar. De svenskar som tillhört den ortodoxa traditionen en längre tid omnämner fastan tydligare än nyare medlemmar. 


Åminnelse av de avlidna


Några av invandrarna talar om värdet av att få minnas anhöriga som avlidit. I varje ortodox kyrka finns en avsedd plats vid vilken besökarna har möjlighet att bedja och tända ljus till åminnelse av de döda. Ingen av de intervjuade svenskarna nämner om denna del av den liturgiska traditionen.


Det heliga rummet


Invandrarna uppfattar  kyrkorummet som den heliga platsen där Gud uppenbarar sig. För dem är det en helig plats där himmel och jord möts. Alla ryssar talar om hur de i rummet får träda in i himmelen och dela gemenskapen med änglarna och de heliga i alla tider. I kyrkan upplever de närvaron av Guds oskapade krafter och Kristi kosmiska närvaro. I detta heliga rum känner de både glädje och oro. Några av svenskarna beskriver liknande känslor.


Helheten


Kategorin helheten betonas tydligare av invandrarna. Helheten både i betydelse av kyrkans omsorg om hela människan, samt fullheten och rikedomen i traditionen. En ryska beskriver traditionen som obunden av tid och rum, och ett möte av ord och bild, fasta och fest, synligt och osynligt, död och uppståndelse, synd och förlåtelse. Traditionen rymmer många av livets och den kristna  trons paradoxer och helheten manifesterar sig både i lära, praxis och gudstjänstfirande.


Kommentar


Alla utom en person förknippar begreppet tradition med kyrkan, och att den är ett verk av den Helige Ande. De anser att  traditionen ger kyrkan stabilitet både framåt och bakåt i tiden. Den vilar på apostolisk grund, är oföränderlig och inte heller konjunkturkänslig. Kyrkan värdesätter andliga erfarenheter och kan tolka och hantera sådant. I traditionen skapas samhörighet med kristna i alla tider och kyrkans skatter tillfaller alla. Ju mer erfarenhet man har av traditionen ju tydligare talar man om theosis och kategorierna fasta, åminnelse av de döda, det heliga rummet och helheten. Det framkommer genom att alla 3 intervjuade med rysk bakgrund, dvs 100%, omnämner dessa begrepp. Detta förhållande är varken någon skillnad i åsikter eller värderingar mellan grupperna, utan visar på att de med protestantisk  bakgrund saknar undervisning och förkunnelse kring de berörda begreppen från sin uppväxtmiljö. Därför associerar de inte så tydligt till dessa delar av traditionen trots att de förmodligen känner till dem. De svenskar som tillhört den ortodoxa traditionen en längre tid omnämner  tydligare betydelsen av Kristi  kosmiska makt, gemenskapen med de i tron avlidna och helheten. 


Vid analys av svaren framkommer ingen skillnad  beroende av den svarandes ålder  eller kön, utan endast på  kyrklig bakgrund. Det innebär att den människa som saknar vissa begrepp har en större svårighet att tolka och sätta namn på en del situationer och erfarenheter. 


Bland de personer som svarat på intervjun framgår att de med ortodox bakgrund mer ger akt på fastetraditionerna. Att kunna alla fasteregler är en hel vetenskap i sig och kräver en längre tids erfarenhet för att brukas enligt traditionen. De som kommer från en ortodox miljö har ett försprång i detta genom sitt kulturella och sociala arv. Det finns dock ett väckt intresse för fasta hos de svenska konvertiterna. De svenskar som konverterat för en längre tid sedan, dvs 10 – 15 år, verkar tillämpa fastan och dess regler tydligare. För dem har den ortodoxa fastecykeln blivit en del av det kristna livet. Tillgång till ett gott omdöme och ett fungerande böneliv underlättar en verklig fasta.


För en person, en svensk, innebär begreppet tradition främst svenska seder och bruk, tex midsommar- och luciafirande, idrottstävlingar och födelsedagskalas. Det beror på att personens associationer först leder till dessa evenemang, och inte på att personen ifråga inte uppskattar kyrkans tradition. En annan svensk anser att den ortodoxa kyrkan har försvarat kristendomen i första linjen. Kyrkan har fungerat som en skyddsmur mot andra österländska religioner.


Alla besvarande har besökt ortodoxa kloster i andra länder. Främst gick resorna till Nya Valamo-kloster i Finland. En svensk person besöker regelbundet ett kloster på Kreta. För övrigt deltager samtliga personer regelbundet i något av ikonmålning, pilgrimsresor, gudstjänter och mötesbesök i andra länder där den ortodoxa traditionen är vanligare. Framför allt reser de till Finland och Ryssland. men även till Grekland.


På frågan vad som betyder minst i traditionen svarade 30% lokala seder och traditioner, 15% nämnde piroger och 10% uppgav  den nationella   kyrkoindelningen.


De olika svaren på frågan hur de intervjuade uppfattar den Svenska kyrkan citeras nedan:


Svar från svenskar:


   -    en inomvärldslig partipolitisk organisation


· en sekt inom den sekularistiska statsreligionen


· medlöpande institution 


· ett psykologiskt-socialt människorike, ej ett andligt Gudsrike


· en demokratisk folkkyrka


· populistisk – vill behaga alla


· sensationsmakeri


· uttalar sig i allt


· partipolitisk


· sekulariserad


· politiskt styrd


Svar från invandrare:


· känner tacksamhet mot den


· materialistisk


· förblindad av människans begränsning


· logisk á la 1800-tals vetenskap 


Alla svenskar, 2/3 av antalet intervjuade, beskriver generellt Svenska kyrkan kritiskt och negativt. Den är sekulariserad, det är för högt till tak, och att den mest fungerar som en psykologisk-social institution. De påpekar att även att partipolitik har för mycket inflytandet över kyrkans liv.


Invandrarna ser på Svenska kyrkan med något mer nyanserad blick. De ser kyrkans öppenhet, och har upplevt ett gott bemötande där, och är tacksamma för det. De pekar även på kyrkans ekonomiska välfärd å ena sidan, och kyrkans bundenhet i det materiella å andra sidan. En invandrare tycker att Svenska kyrkan är förblindad av människans begränsning, liksom av gamla  rationalistiska tankemönster. 


Med anledning av enkätundersökningen vill jag förtydliga att metoden egentligen ska utföras med bandade intervjuer, men pga långa avstånd i Norrbottens län var jag tvungen att skicka ut frågorna per post. De svar som inkommit är ganska korta och koncisa. Frågan varför ställdes inte i något sammanhang. Det innebär att jag inte har fått svar på frågan varför en del svenskar lämnat Svenska kyrkan eller varför de valt att bli inlemmade i den ortodoxa kyrkan. Jag har inte heller fått svar på varför de uppfattar den ortodoxa traditionen som de gör. 


Personligen anser   jag  att  de ställda frågorna var  bra  formulerade utifrån  den fenomenografiska forskningsmetodens ansats  att få fram olika individers uppfattningar.  Enkätundersökningen är till sin karaktär intentional. Det innebär att individens relation till omvärlden på en och samma gång både bestäms av och är beroende av att människans tänkande och handlande riktar sig mot något i omvärlden, i detta fall den ortodoxa traditionen.  Utifrån detta  hade det varit   lämpligt   att   be de utfrågade besvara  frågorna mer  beskrivande för  att undvika allt för korta och knapphändiga svar. Svaren ska blottlägga tankar, erfarenheter och företeelsers innebörd. I denna undersökning hade svaren kanske blivit mer omfattande  om även  frågor om personernas  uppfattning om trons innehåll och traditionens   inre   element hade ställts? 


6. Diskussion


I den mosaiska religionens monoteism ligger kristendomens ursprung. Med Israel delar kristendomen medvetandet om att Gud utvalt åt sig ett folk. Samtidigt spränger kristendomen den mosaiska trons murar. För Israels folk var ”det utvalda folket” den egna nationen, men med Jesus Kristus fick den monoteistiska religionen universell giltighet.


I väst ersattes arvet från kyrkofäderna av skolastiken. De två kyrkorna förlorade allt mer sin gemensamma referensram. Den ortodoxa kyrkan har också präglats av en annan historia än kyrkan i väst. Detta har påverkat både kyrkans liv och teologi. Ortodoxin har bättre lyckats hålla stånd mot en inre sekularisering. Det rationalistiska tänkandet har inte heller präglat kyrkans inre liv i samma utsträckning som i väst. Den teologiska utvecklingen i öst har varit lugnare. Trots att ortodoxin förlitar sig på flera kyrkofäder finns det en stor överensstämmelse mellan kyrkans teologiska huvudströmningar och religiösa erfarenheter. 


 Kristi död och uppståndelse är grunden för kyrkans existens. Försoningens innebörd har  fått olika uttryck för olika kyrkor efter de stora kyrkosplittringarna. När västerlandets kristna talar om försoningen tänker de på Kristus som offret, medan de i öst främst tänker på Kristus som segraren. Väst talar om återlösning och öst om gudomliggörelse. De båda sidorna kompletterar varandra, men under århundradenas lopp har de fjärmats från varandra. 


Den ortodoxa kyrkan har en stark identitet och är medveten om sin uppgift att visa på evangelium. Kyrkan vänder sig emot  en utpräglad individualism. För de ortodoxa är församlingen det centrala, dvs Kristi kropp. Det är i församlingen människan utvecklas andligt. Att vara ortodox innebär att vara på väg. Redan under fornkyrkans tid har kyrkofäderna uttryckt tankar och råd kring detta. De talar om tre stadier på denna ”väg”, upplysning, rening och gudomliggörelse. Upplysning innebär delaktighet i det kristna dopet där vi inlemmas i Kristi kropp, kyrkan, och får del av Helig Ande. För rening anvisar fäderna redskapen bön och fasta. Genom bönen kommer vi närmare Gud och in i en oavbruten gemenskap med Honom.  Även vid privata andakter i hemmen tänker man på detta. För att lättare kunna bedja med hela kyrkan används speciella bönböcker. De innehåller böner och lovsånger som brukas inom hela traditionen.


De ortodoxa tror enligt evangelistens ord i Joh.1:12-13; ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla dem  som tror på  hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.” Guds Ord, Logos, som funnits före all tid inkarnerades i Kristus. Genom tron på Kristus som sann Gud och sann människa, och tron på det sakramentala livet i kyrkans gemenskap anser de ortodoxa att theosis kan bli en verklighet både här och nu liksom eskatologiskt. I ortodoxt praktiskt kyrkoliv förekommer flera olika sakrament eller så kallade mysterier. I varje mysterium finns ett yttre synligt tecken förenat med en inre andlig nåd. Liksom kyrkan har mysterierna både en synlig och en osynlig sida. Dopets och myrrasmörjelsens sakrament är den enskilde individens inträde till livet i Kristus. De innebär en kallelse till ett liv i Gud, och frihet och glädje i Honom. Bikten och eukaristin är de sakrament som stärker de troende under vandringen mot theosis. I bikten ges den Helige Andes helande och i eukaristin glädje och enhet.


Den ortodoxa kyrkan ser som sin uppgift att visa människorna vad de kan bli genom Guds nåd. Detta är någonting som kyrkan inte ska blygas för, utan lyfta fram i ljuset. I traditionen finns också svar på många av människornas frågor. Självklart har varje människa rätt att ställa egna frågor. Det är dock kyrkans uppgift och kallelse att svara på andliga frågor, visa på traditionen  och att själv leva i och av den. Traditionen och liturgin skänker både liv och praxis åt eviga sanningar. Liturgin skänker glädje åt alla oberoende av var de befinner sig på helgelsens väg. Kyrkan betonar värdet av både dogmer och andlig erfarenhet. Erfarenheterna från dem som vandrat på vägen är en del av den heliga historien, och därför lyssnar och förlitar de troende sig på kyrkofäderna  i stor utsträckning. Det finns både en verklig och en intuitiv kunskap om att ett följande av traditionen leder fram till theosis. Traditionen är obunden av tid och rum och dess giltighet tillhör den eviga sfären. Därför är traditionen i sin helhet viktig för de ortodoxa.


I postmodern tid har västerlandets intresse för den ortodoxa kyrkan ökat. Eftersom de ortodoxa har en annan bakgrund än västerns kristna har de öppnat nya tankebanor och bidragit med fruktbara lösningar på många gamla problem och frågeställningar. De ortodoxa kan se på historien från ett annat perspektiv. För många protestanter är ortodoxin en ny och okänd värld, men när de har bekantat sig med den säger många; - Men detta är ju vad jag alltid har trott och hoppats på.


Jag anser att de intervjuades uppfattning om den ortodoxa- respektive den protestantiska kyrkan stämmer bra överens med Fader Johannes synpunkter i inledningen. Trots att den ortodoxa traditionen är gammalmodig och saknar möjlighet till liturgisk förändring eller improvisation är det ingen av de intervjuade som nämner detta som något problem. Ingen talar heller om att de skulle sakna den typ av gemensam församlingssång som förekommer i den protestantiska kyrkan. Istället föredrar man den ortodoxa kyrkans stabilitet och oföränderlighet. Liturgin innehåller allt den troende behöver och kyrkan behöver inte sträva efter att vara modern och accepterad av alla. Den Svenska kyrkan saknar den ortodoxa kyrkans visshet och konkreta praxis. Svenska kyrkan är också mer färgad av det rationalistiska tänkande som råder i samhället. 


I trons ortopraxis har fastan en stor betydelse. Att utöva fasta öppnar för djupare kontakter med det gudomliga och skänker välsignelse. Traditionen att fasta är inte alls utvecklad i den västerländska kyrkan. I öst är den däremot mycket strikt reglerad. För en västerlänning verkar den nästan vara reglerad till överdrift. Är det nödvändigt med de olika strikthetsnivåerna av fasta? Tillför det någonting speciellt? Att följa regler får inte heller bli gärningslära eller lagiskhet. För att kunna uttala mig om fastans utformning krävs mer kunskap och erfarenhet i utövandet av denna konst än vad jag personligen har. Det jag varken förstår eller har tillräcklig erfarenhet av vill jag därför inte kommentera utan bemöta med respekt och ödmjukhet.


De med ortodox bakgrund betonar tydligare kyrkans kosmiska dimension; kontakten med de i tron både döda och levande liksom med den i Kristus nya skapelsen. Denna dimension är påtaglig i kyrkorummet, ikonerna och liturgin. Kristus har en kosmisk betydelse och theosis är en realitet. Människan får sin fulla värdighet i Kristus och blir själv  ett mikrokosmos. När  kyrkan inser sin kosmiska betydelse kan hon samla hela mänsklighetens andliga liv. En sådan kyrka kommer att erövra alltmer makt i samhället. Denna makt kommer inifrån snarare än uppifrån. Den enskildes uppfattning och kunskap om kyrkorna har sin grund i olika typer av erfarenheter.


Det framgår av enkäten att det finns en  tydlig samstämmighet i de båda gruppernas uppfattning  om kyrkorna,  speciellt  om den ortodoxa kyrkan och dess tradition. Detta  beror troligen på att de intervjuade har likartade andliga erfarenheter oberoende av uppväxt, utbildning och kulturellt arv. De tillämpar sina andliga kunskaper i det personliga livet, tex bön, läsning, fasta, bikt och gudstjänstfirande. Dessa tillämpningar är konkreta och lätta att ta till sig.Trots att grupperna har mycket olika bakgrund tolkar de sina erfarenheter på ett likartat sätt.  Detta är spännande om så är fallet? Det kan betyda att människor generellt sätt lättare tillägnar sig och attraheras av den ortodoxa varianten av kristendom om de hade kunskap om den samma? I den mån grupperna skiljer sig åt beror det fram för allt på olikheter i kyrklig förkunnelse och undervisning mellan kulturerna. Framför allt i det som berör abstrakta och kosmiska dimensioner  av det kristna livet.


Även dagens medelsvensson kan hitta många positiva och rogivande tankar och tillämpningar för ande, kropp och själ i den ortodoxa traditionen. Detta är möjligt oberoende av kyrkotillhörighet. Traditionen har en unik helhetssyn på livet som kan ge en outtömlig livskraft  till vår tids utbrända och sönderstressade människor i höghastighetssamhällets tidevarv.


7. Slutsats


Ortodoxin ger ett mer livsbejakande intryck än den protestantiska kyrkan. Den är i grunden positivare till människan och hennes möjligheter. Detta märks redan i synen på arvsynden och vad som är syftet med människans liv som skapad av Gud. Enligt ortodoxt synsätt är alla människor skapade till Guds avbild. Genom sin fria vilja kan människan välja att leva ett liv i den livgivande treenighetens kraft; nära Gud, församlingen  och sina medmänniskor.


Människan kan uppnå theosis och sitt eget mikrokosmos i tiden. Detta tillstånd är ingenting som måste vänta till efter döden. Den ortodoxa kyrkan  äger  full visshet i detta. Det gudomliga livet är en gåva, men också ett uppdrag som ska fullföljas genom en fri mänsklig samverkan. Som en konsekvens av detta har kyrkan utvecklat en tradition som stödjer denna samverkan. Kyrkan fulländar sin visshet både i lära och konkret tillämpning. Konkret uttrycks detta bla genom fasta, bön och asketisk livshållning. Vi kan också erfara det gudomligas genombrott i ikonernas vittnesbörd och i liturgins förhärligande av skapelsen. I denna erfarenhet får hela den mänskliga historien mål och mening. Trots att den ortodoxa kyrkan är gammalmodig och oföränderlig är den både djärvare och mer hoppfull än den protestantiska. Den tar för sig mer av tron genom sin kristologiska uppfattning. Även i Sverige upptäcker allt fler protestanter att deras personliga tro och erfarenheter bättre blir tillgodosedda i den ortodoxa traditionen. Därför är traditionen viktig för de ortodoxa. 


Av enkätsvaren framgår att denna vilja till samverkan är betydelsefull för de troende. Båda grupperna uppskattar traditionen och tar del av dess element såsom tex liturgin, bibeln, kyrkofäderna och ikonerna. Detta gäller för samtliga utfrågade   och  är således personligt förankrat oberoende av uppväxtmiljö. I traditionen finner de grundläggande mänskliga värden som gör livet både rikt, meningsfullt och ändamålsenligt. De skillnader som framkommer mellan gruppen med ortodox bakgrund och de svenska konvertiterna   beror på kulturella skillnader och den kyrkliga undervisningen respektive grupp fått i arv. Den ortodoxa kyrkan har en mycket rik  och omfattande begreppsbildning vilken kan ta tid för en svensk att tillägna sig fullt ut.


The purpose of being is to become!


We are saved from sin for theosis!


Fortsatt forskning


 En jämförande forskning mellan de olika kyrkorna är alltid berättigad genom att öka vår kunskap och förståelse om varandra.  Den totala kyrkohistorien berör många områden bland annat inom teologi, historia, kultur och konst. 


Med anknytning till denna uppsats kan man fortsätta att göra en studie över hur andra äldre ortodoxa församlingar i Sverige har utvecklats och fungerar idag. Man kan t ex undersöka vilken återväxt de har bland sina egna, antalet  konvertiter och hur de har anpassat sig till det svenska samhället.
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Otryckta källor


Intervjumaterial


Bilaga 1


Jag läser en högskolekurs och ska nu skriva en uppsats om ortodoxa kyrkan och dess tradition. Inför detta behöver jag  samla lite intervjumaterial. Därför är jag tacksam om du besvarar  följande frågor och skickar dem till mig om 7-10 dagar. Texta gärna och skriv på baksidan vid behov.  Din identitet är förstås skyddad.


Fundera gärna utifrån följande begrepp : bibeln, de 7 ekumeniska koncilierna, trosbekännelsen, senare koncilier, kyrkofäderna, liturgin, kanonisk lag och ikonerna.


Intervjufrågor


1.Kön:


2. Ålder:


3.Nationalitet:


4.Vad innebär den ortodoxa  traditionen för dig?


5. Hur utövar du tron enligt den ortodoxa traditionen?


6. Kan du i Sverige utöva traditionen som du önskar?


7.Har du möjlighet att i Sverige eller i något annat land ”utvecklas ” i  den ortodoxa traditionen? Var?


8.Vad betyder mest för dig i den ortodoxa traditionen?


9.Vad betyder minst för dig i den ortodoxa traditionen?


10.Vad betyder tillgången till   a)präst   och    b)kyrkorum   för dig?    


11.Hur uppfattar du den svenska kyrkan?


12. Övriga kommentarer.
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8 Coniaris, A. (red) (1988) Daily readings from the writings of St. John Chrysostom. Minneapolis: Light and Life Publishing s 4
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