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FÖRORD
Jesus är vägen, sanningen och livet

Kära andliga bröder och systrar i Jesus Kristus! Denna
bok, Lilla katekesen från syrisk-ortodoxa kyrkan av
Antiokia, författades ursprungligen 1912 på arabiska av
patriark Mar Ignatius Efrem Barsoum, men har sedan
dess översatts till ett flertal av världens språk.

Den har nu översatts också till svenska, till glädje för
dem bland våra syrianska troende som vuxit upp i Sverige
och nästan har svenska som modersmål, men även för
våra svenska bröder och systrars uppbyggelse.
Katekesen ger en klar bild av den syrisk-ortodoxa kyrkans
syn på den tro som först förkunnades av vår Herre Jesus
Kristus och sedan fördes vidare av hans heliga apostlar.

Vi tackar våra andliga söner Tony Larsson och Gabriel
Yalgin, som har svarat för översättning och tryckning. I
denna serie har fyra böcker tidigare översatts till svenska
och publicerats genom den syrisk-ortodoxa kyrkan i
Sverige: Anafora på högtidsdagar, Det heliga dopets
sakrament, Ordningen vid förrättandet av vigselns
sakrament och Liturgi för begravning av de döda.

Denna femte bok kommer att fylla en viktig funktion,



särskilt för det uppväxande släktet. Må varje syrian läsa
och begrunda denna katekes och så hämta vägledning
till att inte fara vilse, utan finna livets väg som leder hem
till vår Herres härlighet.

Den helige Andes nåd vare med er alla. Hälsningar,

Ärkebiskop Mar Dioscoros Benyamin Atas
Patriarkens ställföreträdare för den
syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
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INLEDNING
Om kristen lära

1. Vad är kristen lära?
Kristen lära är den kunskap som leder människan till
sann insikt i den kristna tron och dess gärningar.

2. Vad är det för nytta med kristen lära?
Den kristne får lära sig sin tros grunder, och vilka plikter
som följer med tron. Utan dessa finns ingen frälsning.
Alla kristna måste lära sig detta.

3. Vilken är grunden för denna lära?
Denna läras grund är den heliga Bibeln, så som den
förklaras av den heliga Kyrkan och hennes ärorika
traditioner.

4. Vem får undervisa i kristen lära?
Undervisning i den kristna läran får vi av den heliga
Kyrkan – hennes apostlar, lärare och pastorer, som i sin
tur är inspirerade av den helige Ande.

5. Vilka är den kristna lärans pelare?
Det finns tre pelare: de sanningar vi ska tro, de nådemedel
vi ska använda och de gärningar vi ska praktisera.
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DEL ETT
De sanningar vi ska tro

Kapitel 1
Om den allsmäktige Gudens existens

1. Vem har skapat den här världen?
Den allsmäktige Guden.

2. Vilka bevis har vi för Guds existens?
Bevisen för den allsmäktige Gudens existens finner vi
både i den heliga Bibeln och i vårt förnuft, som av naturen
ger oss ljus. Vi kan av naturen omkring oss dra slutsatsen
att det existerar en allvetande Skapare, som är den
allsmäktige Guden.

3. Vad är Gud?
Gud är en ande, ren och oblandad, och han har existerat
i evighet. Han är fullkomlig, oberoende och den första
orsaken till allt som finns.

4. Vad betyder detta?
Detta betyder att den allsmäktige Guden existerar och
är osynlig, att han är inte beroende av sinnen, att han är
fri från all materia och dess egenskaper, och att han
varken har början eller slut, i evighet.
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5. Kan människan förstå det här?
Vi kan inte förstå Guds väsen och sanna natur – vi kan
bara förstå hans existens, hans egenskaper och hans
verk.

6. Vilka är den allsmäktige Gudens egenskaper?
Han är en enda, från all evighet till all evighet, och lever
uteslutande genom sin egen kraft. Dessutom är han
allsmäktig, överallt närvarande, allvetande, allvis, helig,
rättvis, barmhärtig, oberoende och stor i godhet och
kärlek.

Kapitel 2
Om den heliga Treenigheten och Guds enhet

1. Vad är den heliga Treenigheten och Guds enhet?
Med detta menar vi att Gud i höjden är en enda Gud,
som existerar i tre särskilda personer som kallas Fadern,
Sonen och den helige Ande.

2. Är var och en av de tre Personerna Gud?
Ja, och de är alla jämlika i sin gudomlighet.

3. Är inte de tre Personerna tre Gudar?
Nej, de är en enda Gud, eftersom de har samma väsen,
samma gudomlighet, samma natur, samma vilja, samma



8

verk och samma herravälde.

4. Vilka är de tre Personernas särskilda
kännetecken?
Den första Personens kännetecken är att han är Fader,
Den andra Personens kännetecken är att han är Son,
och den tredje Personens kännetecken är att han flödar
ut. Det är så vi skiljer på de tre Personerna.

Kapitel 3
Om skapelsen

1. Vad är skapelsen?
Med ”skapelsen” menar vi att allt som finns har kommit
till från intet genom Guds kraft.

2. På hur många dagar skapade Gud världen?
På sex dagar.

3. Vad skapade Gud på den första dagen?
På den första dagen skapades himlen och jorden, som
fortfarande täcktes av vatten. Ljuset skapades också på
den första dagen, och ljus skildes från mörker.

4. Vad skapades på den andra dagen?
På den andra dagen skapades fästet. Detta är den himmel
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vi ser.

5. Vad gjorde Gud på den tredje dagen?
På den tredje dagen samlade Gud vattnet på ett ställe,
så att jorden blev synlig, täckt av gräs och träd.

6. Vad gjorde Gud på den fjärde dagen?
Gud skapade solen, månen och stjärnorna på den fjärde
dagen.

7. Vad skapade Gud på den femte dagen?
På den femte dagen gjorde Gud fiskarna, fåglarna och
de havslevande djuren.

8. Vad gjorde Gud på den sjätte dagen?
På den sjätte dagen talade Gud till jorden, och den
frambringade djur, boskap, vilddjur och kräldjur. Därefter
skapade han människan.

9. Vad gjorde Gud när han hade fullbordat sitt
skapelseverk?
Gud vilade från sitt verk på den sjunde dagen.

10. Varför skapade Gud himlen och jorden och allt
som finns i dem?
Han skapade dem till sin egen ära och till vår glädje.
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Kapitel 4
Om änglar

1. Vilka är änglarna?
Änglarna är andliga varelser, intelligenta och fullkomliga,
som Gud har skapat för att ära och tjäna honom.

2. Hurdan är änglarnas natur?
Änglar står inte på något sätt under materiella
begränsningar eller mänskliga brister. De är överlägsna
människan i kunskap, intelligens, renhet och kraft.

3. Vilka funktioner sköter änglarna?
Deras uppgift är att prisa Gud, att meddela människorna
Guds vilja, att vaka över dem och leda dem på det godas
väg. Varje troende har en egen ängel, som kallas hans
”skyddsängel”.

4. Hur många sorters änglar finns det?
Det finns nio: änglar, ärkeänglar, furstar, väldigheter,
tronänglar, makter, himmelska dygder, de mångögda
keruberna, och de sexvingade seraferna.
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Kapitel 5
Om onda andar

1. Vilka är de onda andarna?
Onda andar, eller demoner, är en grupp änglar som gjorde
uppror mot sin Skapare genom högmod. Tillsammans med
sin ledare föll de ner i helvetets yttersta djup.

2. Hur verkar de onda andarna?
Onda andar för krig mot människorna, och lockar dem i
fördärvet genom alla möjliga sorters frestelser till synd.

3. Kan en ond ande tvinga en människa att synda?
Nej, det kan de aldrig göra. De kan bara lura honom
med list.

4. Har vi ett tecken som vi kan driva ut onda andar
med?
Ja, vi har det heliga Korsets tecken.

Kapitel 6
Om människan

1. Vad är människan?
Människan är en kroppslig varelse, med en tänkande själ
i en kropp som formats av jordens stoft.
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2. Vad är människans själ?
Människans själ är hennes enhetliga, icke påtagliga,
andliga väsen, hennes kunskap och liv. Den är odödlig –
liksom andra andliga varelser är den inte underkastad
döden.

3. Vad är människans kropp?
Människans kropp består av påtaglig materia, sammansatt
av flera beståndsdelar. Den är underkastad död och
förruttnelse, liksom andra kroppar.

4. Vem var den första människan?
Den första mannen var Adam, och den första kvinnan
var Eva – människosläktets far och mor.

5. Var satte Gud våra första föräldrar?
Gud lät dem bo i Edens lustgård, och gav dem makt över
alla andra varelser på jorden.

6. I vilket tillstånd skapades människan?
Människan skapades rättfärdig, helig, evig, med
fullständig kunskap, fri och med förmåga att skilja mellan
gott och ont.

7. Blev människan kvar i detta tillstånd?
Nej, hon föll från sin höga position genom att äta av det
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förbjudna trädet. På så sätt bröt hon mot Guds befallning
och drog hans straff över sig.

8. Hur straffade Gud våra första föräldrar?
Gud dömde dem till döden och drev ut dem ur paradiset,
ut till jordens elände, och han drog bort sin nåd från dem.
De föll offer för okunnighet och syndens begär, och kom
i slaveri under Satan. I sitt fall drog de med sig hela
människosläktet.

9. Övergav Gud människan?
Nej, han förbarmade sig över dem och lovade att en
Frälsare skulle komma.

Kapitel 7
Om inkarnationens mysterium

1. Vad är inkarnationens mysterium?
Inkarnationens mysterium är att Guds ende Son, den
andra Personen i den heliga Treenigheten, tog sig en
kropp och blev människa.

2. Hur hände det här mysteriet?
När tiden var inne för Frälsaren att komma, sände Gud
ärkeängeln Gabriel till jungfru Maria, för att meddela
henne att hon skulle bli med barn genom den helige Ande.
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Då kom den helige Ande över henne, renade henne från
all jordisk orenhet och fyllde henne med sin nåd. Därefter
kom Guds ende Son ner, in i hennes obefläckade sköte,
och tog sig en kropp genom henne. På så sätt blev han
en fullkomlig människa, med en fullkomlig själ. Efter nio
månader föddes han, och hennes jungfrudom bevarades,
tvärtemot naturens lagar.

3. Vad kallar vi den inkarnerade Guden?
Hans namn är vår Herre Jesus Kristus.

4. Vad tror vi om Herren Jesus Kristus?
Vi tror att hans sanna gudomlighet och hans sanna
mänsklighet förenades till ett enda väsen, då han är en
enda Herre och Son. Efter det att föreningen skedde
inom honom hade han bara en enda förenad natur, en
personlighet, en vilja och en handling.

5. Vad kännetecknar denna förening?
Den är en naturlig och personlig förening, fri från all
åtskildhet, sammanblandning, förväxling, förändring och
förvandling.

6. Hur många gånger föddes Kristus?
Kristus föddes två gånger: En gång i evigheten av den
evige Fadern, och en gång i tiden av jungfrun, i köttet.
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7. Var föddes Kristus i köttet?
Han föddes i staden Betlehem.

8. Kallas jungfrun Guds moder?
Ja, hon kallas Guds moder, eftersom hon födde Kristus,
som sannerligen är den inkarnerade Guden.

9. Var jungfrun fortfarande jungfru efter
förlossningen?
Ja.

Kapitel 8
Om Herren Kristi verk och försoningens mysterium

1. När började Kristus sitt verk?
När han blev trettio, döptes han av Johannes Döparen i
floden Jordan. Sedan drog han sig undan ut i ödemarken
och fastade i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Där besegrade
han Satan, som försökte få honom att synda genom
frosseri, högmod och girighet.

2. Vad gjorde Kristus sedan?
Han visade sig för världen, och valde tolv apostlar och
sjuttiotvå predikanter. Dessutom började han predika
evangeliet, lärde människorna den fullkomliga vägen och
gjorde stora under.
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3. Vilka hinder stötte han på när han predikade?
Judarnas överstepräster, de skriftlärda och fariséerna gick
emot honom, eftersom han tillrättavisade dem för deras
onda levnads skull. De svor sig samman för att döda
honom. När han hade ätit den sista måltiden och gett det
nya förbundet till sina apostlar, överlämnades han i deras
händer genom att Judas Iskariot förrådde honom. Han
blev oskyldigt dömd av dem, och de förde ut honom till
berget Golgata, där de korsfäste honom mellan två
rövare. På så sätt smakade han döden efter sin egen
vilja, och överlämnade sin ande i sin himmelske Faders
händer.

4. När gav Kristus det nya förbundet till oss?
Han gav oss det nya förbundet under sitt lidandes natt,
alltså vid den sista måltiden på skärtorsdagen i den heliga
veckan.

Kapitel 9
Om Kristi död, uppståndelse och himmelsfärd

1. När dog Kristus?
Kristus dog vid den nionde timmen på långfredagen.

2. Hur dog Kristus?
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Kristi död bestod i att hans själ skildes från hans kropp,
men hans gudomlighet lämnade varken hans kropp eller
hans själ.

3. Vilken nytta har vi av att Kristus dog för oss?
Genom att han dog för oss, gav Kristus oss frälsning
från den eviga döden, och försonade oss med sin
himmelske Fader.

4. Hände det några under när Kristus dog?
Ja, solen förmörkades och templets ridå revs itu.
Klipporna sprack, gravarna öppnades och många helgon
uppstod till livet igen.

5. Var begravdes Kristi kropp?
Den begravdes i en ny grav, uthuggen ur klippan, och
vakter stod på post runt den.

6. Vart tog Kristi själ vägen efter döden?
Kristi själ gick ner i dödsriket och befriade de rättfärdigas
själar, de som hade dött i förtröstan på honom, och bar
dem till paradiset.

7. Hur uppstod Kristus?
Hans själ förenades med hans kropp, och han uppstod i
härlighet, levande från graven. Detta hände i gryningen
på påskdagen.
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8. Hur satte Kristus sigillet på sitt frälsningsverk?
Efter sin uppståndelse besökte Kristus sina lärjungar i
fyrtio dagar. Sedan tog han med dem till Olivberget,
välsignade dem och sände ut dem för att predika
evangeliet i hela världen. Han lovade dem också att
upprätta sin Kyrka, efter att ha försäkrat dem att den
helige Ande skulle sändas till dem. Därefter steg han in
i himlen, där han nu sitter på sin himmelske Faders högra
sida och manar gott för oss.

9. Vilken dag steg Kristus in i himlen?
På den torsdag som nu kallas Kristi himmelsfärdsdag.

Kapitel 10
Om den helige Ande

1. Vem är den helige Ande?
Den helige Ande är den tredje Personen i den heliga
Treenigheten, sanningens Ande, som utgår från Fadern.

2. Det här att han flödar ut, är det något speciellt
för den helige Ande?
Ja, detta att han flödar ut är något som är speciellt för
den helige Ande och hans väsen. Därigenom skiljer man
honom från Fadern och Sonen.
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3. Vilken är den helige Andes auktoritet?
Hans auktoritet består i att han är jämlik med Fader och
Sonen i sitt väsen, i sin kraft, makt och vilja.

4. Har den helige Ande varit synlig i en påtaglig
skepnad?
Ja, han var synlig i en duvas skepnad när Kristus döptes,
och som eldslågor när han kom över apostlarna och
skänkte dem sina gåvor.

5. Hur många är den helige Andes gåvor, och vilka
är de?
De är sju: vishet, insikt, råd, kraft, kunskap, fromhet och
gudsfruktan.

6. Hur verkar de här gåvorna?
Dessa gåvor vägleder den kristne på den fullkomliga
vägen, gör honom fast rotad i tron och nåden, och
smyckar honom med dygder.

7. Hur kan vi få de här gåvorna?
Vi får dessa gåvor när vi renar våra hjärtan genom tro,
omvändelse, tillbedjan och goda gärningar – särskilt när
vi tar del av den heliga nattvarden.
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Kapitel 11
Om Kyrkan

1. Vad är Kyrkan?
Kyrkan är en kropp som består av dem som har en sann
tro på Kristus.

2. Vem är Kyrkans överhuvud?
Kyrkans överhuvud är vår Herre och Gud Jesus Kristus.

3. När Kristus stigit in i himlen, vem utsåg han till
att ta hand om Kyrkan?
Han utsåg sina heliga apostlar till att ta hand om hans
Kyrka. De delegerade i sin tur ansvaret till sina
efterträdare, utnämnda till biskopar, som fick makt att
lösa och binda, samt att organisera Kyrkan.

4. Vem är den högste biskopen i vår syrisk-
ortodoxa Kyrka?
Vår heliga syrisk-ortodoxa Kyrkas högste biskop är
patriarken av Antiokia.

5. Instiftade inte apostlarna en annan ordning i
Kyrkan också?
Ja, de instiftade ordningen med präster och diakoner.

6. Hur många särskilda egenskaper har den kristna
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Kyrkan, och vilka är de?
Den kristna Kyrkans särskilda egenskaper är fyra: att
hon är förenad, allmännelig, helig och apostolisk.

7. Måste de troende lyda den heliga Kyrkan?
Ja, de måste lyda den heliga Kyrkan, för det finns ingen
frälsning för någon utanför henne.

8. Vilka är de utanför Kyrkan?
De är kättarna, de uteslutna, de exkommunicerade och
de otroende.

9. Lovade Kristus att han skulle vara med sin
Kyrka?
Ja, han lovade sin Kyrka att han skulle vara med henne,
intill världens slut.

Kapitel 12
Om trosbekännelsen

1. Uttala trosbekännelsen.
a Vi tror på en enda Gud, den allsmäktige Fadern, som

har skapat himmel och jord, allt synligt och osynligt.
b Vi tror också på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds

Son, som ensam föddes av Fadern före alla världar –
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte
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skapad, av samma väsen som Fadern. Allting har
skapats genom honom.

c Han kom ner från himlen för oss människor och för
vår frälsning, inkarnerades genom den helige Ande
och jungfru Maria, Guds moder, och blev människa.

d Och han korsfästes för oss under Pontius Pilatus –
han led, dog och begravdes.

e På den tredje dagen uppstod han igen, enligt sin vilja,
f steg in i himlen och sitter på Faderns högra sida.
g Och han ska komma tillbaka i härlighet för att döma

de levande och de döda, och hans rike ska inte ha
något slut.

h Vi tror också på den helige Ande, Herren, Livgivaren,
som utgår från Fadern och tillsammans med Fadern
och Sonen tillbes och äras, och som talade genom
profeterna och apostlarna,

i och på en enda helig, allmännelig och apostolisk Kyrka.
j Vi bekänner ett enda dop för syndernas förlåtelse,
k ser fram emot de dödas uppståndelse,
l och ett nytt liv i den kommande världen. Amen.

Kapitel 13
Om människans straff och belöningar

1. Hur många belöningar och straff finns det för
människan, och vilka är de?
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Det finns fyra: döden, uppståndelsen, domen och eviga
belöningar eller straff.

2. Vad är döden?
Döden är när själen skiljs från kroppen.

3. Vad är uppståndelsen?
Uppståndelsen är att själarna återvänder till sina kroppar,
för att återförenas genom sin Skapares kraft. På så sätt
blir de andliga kroppar, inte underkastade döden, och de
blir fria från kroppens behov, som mat, dryck, äktenskap
och kläder.

4. Vad är domen?
Domen äger rum vid Kristi återkomst. Då ska
människorna ge en redovisning för vad de har gjort, vare
sig det är gott eller ont, och Kristus ska ge dem deras
eviga belöningar.

5. När äger domen rum?
Domen äger rum vid världens slut.

6. Vad är eviga belöningar?
Med detta menar vi att Kristus kommer att belöna de
goda med evig salighet, och straffa de onda med helvetets
eviga plågor.
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7. Vad är evig salighet?
Med detta menar vi det eviga liv i glädje som de goda
kommer att få del av, krönta med härlighet i himlen för
evigt.

8. Vad är helvetet?
Helvetet är straffets boning som brinner med en eld som
inte är av denna världen. Där kommer syndare och onda
andar lida evigt straff.

9. Finns det någon skillnad mellan de rättfärdigas
belöning och de ogudaktigas belöning?
Ja, för alla kommer att få belöning eller straff såsom de
förtjänar.

10. Vart tar själarna vägen före uppståndelsen?
De rättfärdigas själar kommer till paradiset, där de
kommer att njuta det mått av härlighet som de kommer
att få i himlen. Men de ogudaktigas själar kommer att
hamna i det yttersta djupet, där de kommer att plågas av
tanken på helvetets straff som ska komma över dem.

11. Har de döda någon nytta av att man ber för dem?
Ja, de döda som har omvänt sig och litar till Kristus för sin
frälsning, de har nytta av böner, heliga offer och goda
gärningar som de levande gör för deras skull. Men de som
envist blir kvar i sina synder får ingen hjälp på något sätt.
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DEL TVÅ
De nådemedel vi ska använda

Kapitel 1
Om Guds nåd

1. Vad är Guds nåd?
Det är en himmelsk gåva som Gud skänker människan
gratis, generöst och barmhärtigt, genom Kristi förtjänst.
Genom nåden får människan kraft att arbeta på sin
frälsning.

2. Till vem ger Gud sin nåd?
Gud ger sin nåd till alla människor, men vissa rättar sig
efter den så att den blir kvar inom dem, medan andra
gör uppror mot den. Människan är nämligen skapad fri,
och kan göra gott eller ont genom sin egen vilja och kraft.

3. Hur många sorter finns det av Guds nåd?
Det finns två sorter av Guds nåd: temporär nåd och
rättfärdiggörande nåd.

4. Vad är temporär nåd?
Med detta menar vi tillfällig hjälp som Gud ger människan
till att göra det goda och undvika det onda.
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5. Vad är rättfärdiggörande nåd?
Rättfärdiggörande nåd är en egenskap som bor i själen
och gör den rättfärdig. Nåden gör alltså människan helig
och värdig det eviga livet.

6. Hur ger Gud oss sin nåd?
Gud ger oss sin nåd genom bön och genom de heliga
sakramenten.

Kapitel 2
Om bön

1. Vad är bön?
Bön är när den troende talar till Gud den Högste med
andligt språk: när han tillber honom, tackar honom och
ber om hans nåd och barmhärtighet.

2. Är bön en plikt?
Ja, bön är vår viktigaste plikt. Större delen av den är
nämligen obligatorisk, och den är alltid vår plikt.

3. Vilka är villkoren för sann bön?
Villkoren för sann bön är att den ska förenas med stark
tro och starkt hopp, och den ska växa ur kärleken till
Gud och medmänniskan. Bönen bör komma från ett
ödmjukt hjärta, samt inspireras av rena motiv och tankar
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fria från oviktiga saker. När vi ber bör vi meditera och
försöka förstå de ord vi uttalar.

4. Vilka böner tar Gud emot?
Gud tar emot bön som vill ge äran åt honom och hans
rike, som rör själens och medmänniskans frälsning eller
jordiska behov. Man bör hela tiden be att Guds vilja ska
ske.

5. Vilka är de särskilda stunderna för bön?
De särskilda stunderna för bön är morgon och kväll,
särskilt på söndagar, högtider och i frestelsens stund.

6. Vilket är bättre, enskild eller offentlig bön?
Offentlig bön är bättre än enskild.

Kapitel 3
Om Herrens bön

1. Vad är Herrens bön?
Detta är den bön som Herren Kristus gav sina lärjungar.

2. Uttala Herrens bön.
Vår Fader, som är i himlen! Låt ditt namn bli helgat. Låt
ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt
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oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda
oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran
i evighet. Amen!

3. Förklara vad den här bönen betyder.
Vi kallar Gud vår Fader, för genom nåden är vi hans
barn och har blivit bröder till hans älskade Son. Vi ber
honom att ge oss helighet till själ och kropp, så att hans
namn därigenom blir helgat. Vi ber honom också att hans
kärlek ska uppfylla våra hjärtan och att han ska låta oss
regera med honom i himlen, när vi ödmjukt böjer vår
vilja för honom. Sedan ber vi för våra andliga behov,
nämligen det heliga Offrets bröd och dess inspirerade
ord, samt för våra fysiska behov, vilket är den mat vi
behöver. Vi ber Gud förlåta våra synder, efter det att vi
först i Kristi namn har förlåtit alla som syndat mot oss.
Vi ber honom att bevara oss från den Onde och från
synden. Han är vår allsmäktige Kung. Ordet ”Amen”
betyder ”låt så ske”.

Kapitel 4
Om obligatorisk bön

1. Vad består obligatorisk offentlig bön i?
Obligatorisk offentlig bön består i att man korsar sig:
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man sätter det högra pekfingrets topp först mot pannan,
sedan mot bröstet, och sedan på vänstra och den högra
axeln, medan man säger: ”I Faderns och Sonens och
den helige Andes namn, en enda sann Gud – amen!”
Därefter ska man böja knä och säga: ”Helig, helig, helig,
Herre Gud Allsmäktig! Himmel och jord är fulla av din
härlighet. Välsignad är han som kommer och ska komma
i Herrens namn. Ära i höjden!” Sedan ska man be bönen
”Trisagion” och avsluta med Herrens bön. Dessa böner
blir tillsammans ett ”kaumo”.

2. Uttala ”Trisagion”.
”Helig är du, Gud. Helig är du, Allsmäktige. Helig är du,
Odödlige. Du som korsfästes för oss, förbarma dig över
oss.” Man säger detta tre gånger, medan man varje gång
böjer knä och korsar sig. Därefter: ”Vår Herre, förbarma
dig över oss. Vår Herre, var nådig mot oss och förbarma
dig över oss. Lovad vare du, Skapare. Pris ske dig,
Kristus, Kungen, som förbarmar sig över sina syndiga
tjänare.”

3. Vem ber man den här bönen till?
Man ber den till Ordet som blev kött. I hans namn och
genom hans hand sänder vi våra böner till Gud Fadern.

4. Hur många kaumon ska vi be varje dag som
obligatorisk bön?
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Vi ska be femton kaumon varje dag som obligatorisk
bön – tio på morgonen och fem på kvällen.

5. Får tillbedjaren använda andra böner än de här?
Ja, tillbedjaren får be Psaltarens psalmer och de heliga
fädernas böner. Han får också åkalla jungfru Maria för
att be om hennes och helgonens förböner.

Kapitel 5
Om sakramenten

1. Vad är ett sakrament enligt Kyrkan?
Det är ett synligt tecken som Herren Kristus har utvalt
till att förkunna Guds nåd, som han har gett till vår glädje.

2. Vilka är Kyrkans sakrament?
Kyrkans sakrament är: dopet, smörjelsen, nattvarden,
bikten, prästvigningen, de sjukas smörjelse och
äktenskapet.

3. Vad behövs för ett fullvärdigt sakrament?
De synliga och materiella saker som ska användas, de
ord som måste uttalas och de personer som utvalts till
att hantera sakramentet. Det första kallas sakramentets
materiella beståndsdelar, det andra formen och det tredje
prästerna.
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4. Vilka får utöva sakramenten?
Biskoparna, prästerna och de som tar emot sakramenten.
Dessa måste vara troende.

5. Är alla sakramenten nödvändiga för frälsningen?
Nej, men fyra av dem är centrala för frälsningen: dopet,
smörjelsen, bikten och den heliga nattvarden.

6. Är mottagandet av sakramenten begränsad?
Ja, dopet, smörjelsen och prästvigningen får bara tas
emot en enda gång. Men så är det inte med de andra
sakramenten.

Kapitel 6
Om dopet

1. Vad är dopet?
Dopet är ett mysterium, den andra födelsen genom vatten
och den helige Ande, så att man blir renad från synd, får
del av nådens liv och blir ett Guds barn med evigt liv.

2. Hur förbereder man sig att ta emot dopet?
Genom omvändelse och tro.

3. Hur utför man dopet?
Vid dopet doppas1 den troende i (vanligt) vatten tre
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gånger, och döps i Faderns och Sonens och den helige
Andes namn. Man ber också en dopbön.
1 Idag brukar celebranten sätta den som ska döpas i dopfunten, och
tre gånger hälla vatten över hans huvud.

4. Vad lovar den troende när han blir döpt?
Han avsäger sig Satan med hans lockelser, gärningar
och anhängare. Dessutom bekänner han sin tro på Herren
Kristus och hans gudomliga läror, på hans Fader och
den helige Ande.

5. Uttala de här löftena.
”Jag avsäger mig Satan och alla hans gärningar, hans
tjänster, hans tillbedjan, hans tomma lyx, hans jordiska
falskhet och alla hans anhängare, dem som följer honom.”
”Jag överlåter mig till dig, Kristus vår Gud, och förlitar
mig på alla de läror som du i din gudomlighet har anförtrott
profeterna, apostlarna och de heliga fäderna. Jag
bekänner, tror och blir döpt i ditt och din Faders och din
levande helige Andes namn.”

6. Varför får den troende en gudfar eller gudmor
när han/hon döps?
Det sker för att denne ska kunna avge de löften som
krävs vid det heliga dopet i den troendes namn. Från och
med då måste gudföräldern undervisa den troende i de
plikter som följer med tron, och i kristendomens gärningar.
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7. När tar man emot dopets sakrament?
Man tar emot dopets sakrament som spädbarn, så att
man inte dör och går miste om himmelriket.

Kapitel 7
Om smörjelsen (den heliga oljan)

1. Vad är smörjelsens sakrament?
Smörjelsens sakrament består i att man blir smord med
helig olja. Då får man den helige Andes gåvor så att
man kan stå fast i tron, med kraften att övervinna Satan.

2. När utförs detta sakrament?
Detta sakrament utförs omedelbart efter dopet.

3. Vad krävs för att man ska få ta emot det här
sakramentet?
Den som ska ta emot smörjelsen måste vara ren till själ
och kropp. Om han har uppnått förnuftets ålder, måste
han känna till de kristna sakramentens grunder.

4. När välsignas den heliga oljan, och genom
vems hand?
Den heliga oljan blir högtidligen välsignad på den heliga
skärtorsdagen, genom den antiokiske patriarkens hand.
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Kapitel 8
Om den heliga nattvardens sakrament (Qurbono)

1. Vad är den heliga nattvarden?
Den heliga nattvarden är ett Guds mysterium, då vi möter
vår Herre Jesu Kristi sanna kropp och blod såsom bröd
och vin.

2. När instiftade Kristus det här sakramentet?
Kristus instiftade detta sakrament på den heliga
skärtorsdagen, hans lidandes natt. Han tog bröd och vin,
tackade Gud och välsignade dem. Sedan bröt han brödet
och gav åt sina apostlar med orden: ”Ta och ät, detta är
min kropp. Och drick, detta är mitt blod, det nya
förbundets blod. Gör detta till minne av mig.” De heliga
apostlarna förmedlade detta till sina efterträdare,
biskoparna och prästerna.

3. När inträffar den här övernaturliga helgelsen?
Denna övernaturliga helgelse, att brödet och vinet
förvandlas till Kristi kropp och blod, inträffar under den
heliga liturgin.

4. Hur kan det vara så, när vi ser att brödet och
vinet fortfarande är oförändrade efter helgelsen?
Trots att brödets och vinets färg, form och smak för oss
verkar vara oförändrade efter helgelsen, ser vi med våra
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andliga ögon, i tro, att det helgade brödet verkligen är
Kristi kropp, och att det helgade vinet verkligen är Kristi
blod.

5. Är det sant att de minsta partiklarna i brödet och
vinet verkligen förändras till Kristi kropp och blod?
Ja.

6. Varför instiftade Kristus det här sakramentet?
Kristus instiftade detta sakrament för att göra sig själv
till ett offer för vår skull till Gud, sin Fader, och för att ge
oss andlig näring som vi kan ta in och leva genom.

7. Vad är syftet med nattvarden?
Nattvardens syfte är att ära Gud, att tacka honom, och
att be honom skänka oss sin nåd och förlåtelse för de
levande och de döda.

Kapitel 9
Om att ta emot nattvarden

1. Vad menas med att ta emot nattvarden?
Det är att ta del av Kristi kropp och blod som andlig
näring och som ett löfte om det kommande livet.

2. Vad har nattvarden för verkan på själen?
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Den blir helgad, dess köttsliga begär minskar, den får ta
emot stor nåd, och den blir värdig himmelriket.

3. Vilka är de villkor som gäller för nattvarden?
Det finns fem villkor:
1. Man ska bekänna och omvända sig från sina synder.
2. Man ska förstå nattvardens värde.
3. Man ska ta emot den i tro, hopp och kärlek.
4. Man ska ha fastat sedan midnatt1.
5. Man ska vara ren till kropp och kläder.
1 Kyrkans heliga synod har minskat kravet på fasta till tre timmar
före den heliga liturgin.

4. Tänk om någon tar emot nattvarden på ett
ovärdigt sätt?
Om någon vågar ta emot nattvarden medan han
fortfarande är i synd, kommer han att ställas till svars
för att ha gjort våld mot Herrens kropp och blod och dra
en dom över sig.

5. Ska vi ta emot nattvarden som både bröd och vin?
Ja, och vi måste vara med vid liturgin innan vi tar emot
nattvarden.

6. Vad måste vi göra innan vi tar nattvarden?
Den som ska ta nattvarden bör betänka hur viktigt detta
mysterium är. I ljuset av dess sanning ska han förnya sin
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tro i hjärtat, med en stark längtan att ta del av nattvarden,
och samtidigt be den föreskrivna bönen. Därefter ska
han gå fram till altaret och i vördnad stå inför det för att
ta emot de heliga tingen.

7. Vad ska vi göra efter nattvarden?
Vi bör meditera över det underbara mysteriet, tacka
Kristus för hans nåd och be den föreskrivna bönen.
Dessutom bör vi hålla dagen helig genom att läsa heliga
böcker och avstå från allt opassande.

Kapitel 10
Om biktens sakrament

1. Vad är bikt?
Det är ett heligt sakrament som Kristus instiftade för att
synder man begått efter dopet ska bli förlåtna.

2. När instiftade Kristus det här sakramentet?
När han gav sina apostlar makten att förlåta synder eller
låta dem bli kvar. De anförtrodde i sin tur detta till
biskoparna och prästerna.

3. Hur många villkor finns det för bikten, och vilka
är de?
Det finns tre villkor för bikten:
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1. Att man sörjer över sina synder.
2. Att man bekänner sina synder.
3. Att man lyder lagen.

4. Vad är bikt?
Bikt är hjärtats förkrosselse, när syndaren som vill
omvända sig sörjer över att han väckt Guds vrede med
sina synder.

5. Vilka är biktens särskilda villkor?
Biktens särskilda villkor är att den ska vara uppriktig,
fullständig och komma från hjärtat, utan att man utelämnar
någon slags synd, och åtföljas av himmelsk känsla. Den
som omvänder sig bör hata synden och fast besluta sig
att aldrig falla i den igen.

Kapitel 11
Om bekännelse

1. Vad är bekännelse?
Bekännelse är när en ångerfull syndare förklarar inför
en bemyndigad präst att han vill bli fri från sina synder.

2. Vad måste den botfärdige säga om sina synder?
Den som omvänder sig måste bekänna alla sina synder,
båda stora och små, en efter en, och säga hur många de
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är, av vilket slag, och hur han begick dem. Om han skulle
glömma en synd, måste han bekänna den så snart han
kommer på den igen.

3. Hur förbereder man sig för bikten?
Den som omvänder sig måste be om Guds nåd till hjälp,
och sedan noga gå igenom sitt samvete. Han ska ta upp
sina synder mot Gud, medmänniskan och sig själv, och
omvända sig från dem med ett fast beslut att aldrig
återvända till dem igen. Sedan ska han bekänna dem
tydligt, sanningsenligt och vördnadsfullt för en bemyndigad
präst. Denne bör vara en vis man som man kan anförtro
hemligheter, en som är hängiven uppgiften att på rätt
sätt vägleda de botfärdiga. Och den botfärdige måste
rätta sig efter den botgöring han blir tilldelad.

4. Och om den botfärdige skulle dölja en synd?
Om den som omvänder sig skulle medvetet dölja en synd,
begår han en mycket stor synd. Han måste rätta till sin
felaktiga bekännelse med en ny och sann bekännelse.

5. Vad måste den botfärdige göra efter bikten?
Den som omvänt sig bör tacka Gud för hans nåd och
förlåtelse. Dessutom ska han utföra den botgöring han
blivit tilldelad, för att rätta till den skamliga synd som han
har begått. Han måste byta sina onda vägar mot goda,
och öva sig i omvändelse och dygd genom sina gärningar.
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6. Hur bör han utföra botgöringen?
Han ska utföra sin plikt mot Gud genom bön, fasta och
välgörenhet, och mot sin medmänniska genom att
gottgöra den skada som han lidit till sin person, sitt rykte,
sin egendom och så vidare.

7. Uttala bekännelsen.
Jag bekänner inför Gud, den allsmäktige Fadern, inför
hans älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, och inför
den helige Ande. Jag bekänner mig till tron från de tre
heliga kyrkomötena i Nicea, Konstantinopel och
Laodicea, och jag förlitar mig på den ädla prästvigning
du har tagit emot, fader präst, genom vilken du binder
och löser. Jag har syndat genom alla mina sinnen, både
med mitt inre och mitt yttre, i ord, gärning och tanke.
Min synd är mycket stor, och jag omvänder mig helhjärtat
från den, och tänker aldrig någonsin falla i den igen. Hellre
dör jag än går in i synden. Och jag ber dig att genom din
heliga prästvignings auktoritet lösa mig från mina synder,
och ber Gud att förlåta mig genom sin nåd. Amen.



41

Kapitel 12
Om prästvigningens sakrament

1. Vad är prästvigningen?
Prästvigningen är ett sakrament som ger mottagaren rätt
att hantera Kyrkans sakrament, besätta dess tjänster och
vägleda de troende på frälsningens väg.

2. När instiftade Kristus detta mysterium?
Kristus instiftade detta mysterium på skärtorsdagen.

3. Vem hanterar prästvigningens sakrament?
Den överordnade prästen, alltså biskopen.

4. Hur många särskilda grader finns det i
prästvigningen, och vilka är de?
Prästvigningens särskilda grader är tre:
1. Diakon
2. Präst
3. Biskop
Dessutom finns det flera ranger inom var och en av dessa.

5. Vilka är de huvudsakliga villkoren för en präst?
Att prästen måste vara gudfruktig, fri från juridiska hinder
samt fysiska och andliga brister, och att han måste vara
känd för sitt gudfruktiga liv, sin kunskap och vishet, och
sin iver för de troende själarnas frälsning.
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Kapitel 13
Om sakramentet ”de sjukas smörjelse”

1. Vad är de sjukas smörjelse?
Det är ett heligt sakrament, genom vilket de sjuka får
helande till själen och vila till kroppen.

2. Hur ges de sjukas smörjelse?
Smörjelsens sakrament består i att en präst tecknar ett
sigill med helig olja över en sjuk person, medan han ber
en bön över honom.

3. Vilken hjälp får man av det här sakramentet?
Det ger förlåtelse för jordiska synder, och skänker den
sjuke ånger, mod och styrka. Dessutom kan det ge
läkedom för hans jordiska sjukdom.

4. Vilka förberedelser krävs för smörjelsen?
Den sjuke måste förbereda sig för den genom att bekänna
sina synder och omvända sig från dem.

5. När bör man ta emot smörjelsens sakrament?
Det bör tas emot när någon är allvarligt sjuk. Men det
kan också hjälpa när någon är dödssjuk, om han tidigare
har bett om det och förberett sig.
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Kapitel 14
Om äktenskapets sakrament

1. Vad är äktenskapets sakrament?
Äktenskap är den juridiska föreningen av en man och en
kvinna, till att få barn och hjälpa varandra i livet.

2. Vilka är villkoren för äktenskapet?
Bland annat krävs det att äktenskapet ingås med båda
parters samtycke, och att det ingås inför vittnen och en
präst, som ska uttala välsignelserna. Det får inte ske
mellan personer som är förbjudna att gifta sig med
varandra på grund av släktband, och inte heller före den
tillåtna åldern.

3. Får äktenskapets band lösas?
De får endast lösas genom den ena partens död.

4. Hur ska man förbereda sig för att ta emot detta
sakraments välsignelse?
Man måste förbereda sig genom att bikta sig och ta emot
nattvarden.

5. Vilka är mannens plikter?
Mannens plikter är att visa kärlek mot sin hustru, att
leva i harmoni med henne inför Gud den Högste, att
försörja sin familj och att uppfostra barnen väl, både
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fysiskt och andligt sett.

6. Vilka är hustruns plikter?
Hustruns plikter är att visa kärlek mot sin man, att
respektera och lyda honom, att leva i harmoni med honom
inför Gud, och att hjälpa honom styra familjen och
uppfostra barnen.

7. Vilka är barnens plikter?
Barnens plikter är att visa kärlek mot sina föräldrar, att
lyda och hedra dem, och att vara tjänare åt dem när de
blir gamla, så att de kan få deras välsignelse.
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DEL TRE
De gärningar vi ska praktisera

Kapitel 1
Om Guds bud

1. Vad är Guds bud?
Detta är de tio bud som Gud gav Israels folk genom
profeten Moses. Fyra av dem gäller relationen till Gud,
och de andra sex gäller relationen till vår medmänniska.
Herren Kristus sammanfattade dem i två bud: att visa
kärlek mot Gud och att visa kärlek mot vår medmänniska.

2. Räkna upp buden.
1. Jag är Herren, din Gud. Du ska inte ha andra gudar

vid sidan av mig.
2. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild, och

du ska inte tillbe eller tjäna dem.
3. Du ska inte missbruka Herrens namn.
4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
5. Visa aktning för din far och din mor.
6. Du ska inte dräpa.
7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
8. Du ska inte stjäla.
9. Du ska inte vittna falskt mot din medmänniska.
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10.Du ska inte ha begär till din medmänniskas hus, inte
heller hans hustru eller tjänare eller något annat som
tillhör honom.

3. Vad lovade Gud dem som håller hans bud?
Han lovade dem välsignelser och goda ting i detta liv,
och ära i det kommande livet.

4. Och hur varnade han dem som bryter mot dem?
Han varnade dem att de skulle få problem och sjukdom,
och därefter evigt straff.

Kapitel 2
Om det första och det andra budet

1. Vad befaller Gud oss i det första och andra budet?
Gud befaller oss i dessa två bud att vi ska lära känna
honom, att vi ska älska, tjäna och tillbe honom och ingen
annan, med stor och djup respekt för hans gudomliga
majestät. Vi ska heller inte göra någon bildstod eller avbild
att tillbe.

2. Vad är förbjudet i de här två buden?
Att förneka att Gud är en, att inte tro på Gud den Högste,
hednisk religion, magi och simoni.
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3. Vad är hednisk religion?
Det är att ge det skapade den ära som endast Skaparen
är värd.

4. Vad är magi?
Magi är djävulens verk, när skadliga saker används och
otillåtna medel brukas. Det kan också vara att söka
information genom okända saker. Det finns olika sorters
magi.

5. Vad är simoni?
Simoni är allt som har att göra med att sälja de heliga
sakramenten för pengar eller annan slags ersättning.

6. Vad säger du om att visa aktning för helgonen
och deras avbilder?
Den aktning vi visar helgonen är begränsad, och det är
inte tillbedjan. Vi respekterar dem för att de är älskade
av Gud och rena för honom. Vi visar aktning för deras
avbilder på ett fromt sätt, eftersom de är en välsignad
och nyttig påminnelse om deras liv, precis som vi
respekterar Guds kyrkor och alla heliga föremål som
hjälper oss tillbe Gud.
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Kapitel 3
Om det tredje budet

1. Vad varnar Gud oss för i det tredje budet?
Gud varnar oss i det tredje budet att svära vid hans heliga
namn utan orsak. Istället måste vi visa djup respekt för
det, och vi bör prisa honom med både mun och hjärta.

2. Vad är att svära?
Att svära är att åkalla Gud som vittne till att det vi vill
säga eller lova är sant, vare sig det är sant eller falskt.

3. Är det rätt att svära för sanningen? I så fall, när då?
Ja, vi får svära för sanningen när det krävs vid viktiga
saker, och inför en kyrklig eller världslig domare.

4. Vilka tillägg finns till det tredje budet?
Dessutom finns befallningen att inte använda Guds
dyrbara namn som ed eller respektlöst skämt, och att
inte svära vid föremål som helgats åt Gud. Vi måste låta
bli att häda, förbanna, svära eller avge tomma eder.

5. Vad är att häda?
Det är att visa tomt förakt för Gud den Högste och den
kristna tron. Bland dess många former finner vi envist
motstånd mot den uppenbara sanningen.



49

6. Vad är att förbanna?
Att förbanna är att kalla ner ondska över oss själva eller
över vår medmänniska. Det är strängt förbjudet.

7. Vad är en ed?
En ed är ett fast beslut inför Gud att göra något som han
godtar. Vi måste utföra detta beslut till punkt och pricka.

8. Hur många villkor finns det för en ed, och vilka
är de?
Det finns fem villkor: man ska vara uppmärksam, det
ska ske frivilligt, man ska kunna utföra det, det ska leda
till något gott och man ska rikta eden till Gud.

Kapitel 4
Om det fjärde budet

1. Vad befaller Gud oss i det fjärde budet?
Gud befaller oss att hålla sabbaten och att helga den
genom att avstå från allt arbete, och att ära Gud genom
att be, gå till liturgin, läsa eller lyssna på heliga böcker
och göra goda gärningar.

2. Varför helgades söndagen istället för lördagen i
Nya Testamentet?
Söndagen helgades särskilt, eftersom det både var den
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dag som Kristus uppstod från de döda till världens
frälsning, och den dag som den helige Ande utgöts över
apostlarna.

3. Vilka tillägg finns till söndagen?
Vi måste hålla de heliga högtiderna. Dessa är de dagar
som särskilt helgats åt Gud och Kyrkan för tillbedjan,
och för att ära helgonen.

4. Är det fel att tvinga sin medmänniska att arbeta
på Herrens dag?
Ja, det är fel, även om hans arbete är obetalt.

Kapitel 5
Om det femte budet

1. Vad befaller Gud oss i det femte budet?
Han befaller oss att visa aktning, respekt och kärlek mot
våra föräldrar, att lyda dem på alla tänkbara sätt, att tjäna
dem med vad de behöver – särskilt när de blivit gamla.

2. Vilken belöning får de som håller det här budet,
och vilket straff får de som bryter mot det?
Gud lovade dem som håller detta bud välsignelse och ett
långt och fridfullt liv, men hotade dem som bryter mot
det med fördömelse och död.
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3. Vilka är föräldrarnas plikter mot sina barn?
Föräldrarnas plikter mot sina barn är att förse dem med
livets nödtorft, att uppfostra dem väl och undervisa dem
i tro, rättfärdighet och uppförande.

4. Måste vi lyda föräldrarna om deras befallningar
går emot Guds lag?
Nej.

5. Vilka tillägg finns till det här budet?
Lydnad och respekt för våra andliga och världsliga
överordnade, medan de i sin tur måste styra oss med
rättvisa och sanning.

Kapitel 6
Om det sjätte budet

1. Vad förbjuder Gud oss i det sjätte budet?
Gud förbjuder oss att fördärva oss själva eller våra
medmänniskor på något sätt, med tankar, ord eller
gärningar. Han befaller oss att undvika allt som kan skada
våra medmänniskor fysiskt, moraliskt eller inför det
kommande livet.

2. Vad hör samman med synden att dräpa?
Våldsamt hat, hämndlystnad, ilska, att förbanna och skada



52

(alltså de saker som leder till dråp), att föregå med ont
exempel och förvridna råd, som för krig mot själen.

3. Vad krävs av den som skadar sin medmänniska?
Han måste gottgöra den skada som skett så gott han
kan, antingen med ord eller gärning.

4. Vilka andra syndar mot det här budet?
Den som genom befallning eller råd vållar död, eller
underlåter att göra vad han kan för att skydda sin
medmänniska.

Kapitel 7
Om det sjunde budet

1. Vad förbjuder Gud oss i det sjunde budet?
Gud förbjuder oss i det sjunde budet att begå
äktenskapsbrott, vilket är ett okontrollerat djuriskt begär
som förleder människor att göra saker som går emot
självbehärskning och ordning i tanke, ord och gärning.

2. Vilka tillägg finns till det här budet?
Otukt, liderlighet och att gifta sig med någon man är
besläktad med genom blodsband.
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3. Hur kan vi undvika den här synden?
Vi kan undvika den genom att undfly alla frestelser som
leder till den, alltså onda tävlingar, omoralisk underhållning,
erotiska böcker, att dricka oss fulla, äta för mycket eller
vara lata. Istället bör vi uthålligt bikta oss, ta nattvarden,
fasta, läsa heliga böcker och ständigt ha det i tankarna,
att vi när som helst kan kallas från denna värld av döden.

4. Vad ska vi göra om vi faller i den här synden?
Den som faller i denna synd måste omedelbart tvätta sig
med omvändelsens rena vatten. Att fortsätta med den
förblindar nämligen ögonen och försvagar samvetet.

Kapitel 8
Om det åttonde budet

1. Vad förbjuder Gud oss i det åttonde budet?
Han förbjuder oss att stjäla, alltså att ta vår medmänniskas
pengar, hur det än sker.

2. Vilka sorters synder leder stöld till?
Bland annat fiffel i affärer, bedrägeri, förtryck, plundring,
ocker och mutor, vilket är att ta någon annans pengar
som betalning för otillåten hjälp till honom, så att en ond
människa segrar. Dessutom att behålla stulna pengar,
låta bli att betala tillbaka sina skulder och att spela om
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pengar.

3. När vi omvänder oss från den här synden, måste
vi återställa stulna pengar?
Ja, om det står i vår makt är det absolut nödvändigt att
ge tillbaka pengarna till den person vi stal dem från, om
vi vill ha förlåtelse för denna synd. Vi måste också
försöka gottgöra eventuell skada vi gjort.

Kapitel 9
Om den nionde budet

1. Vad förbjuder Gud oss i det nionde budet?
Gud förbjuder oss att vittna falskt, vilket är att ta Gud i
höjden som vittne till ett falskt påstående.

2. I vilka skepnader förekommer den här synden?
Bland annat lögn, falsk anklagelse, förtal, felfinneri och
onda tankar om andra.

3. Vad är lögn?
Lögn är att medvetet säga något som inte stämmer med
vad man vet är sant, i syfte att lura och snärja någon.

4. Vad är falsk anklagelse?
Falsk anklagelse är att anklaga någon för en synd som



55

han inte begått, eller säga att han har en last som han
inte har.

5. Vad är förtal?
Förtal är att prata om sin medmänniskas fel när han inte
är med, utan någon egentlig orsak.

6. Vad är felfinneri?
Felfinneri visar sig, när man i sitt hjärta dömer någon för
någon dålig handling utan tillräckliga grunder.

7. Vad är onda tankar?
Onda tankar är att hålla igång felaktiga tankar om en
broder, vilket kränker hans goda namn i trots mot
sanningen.

8. Vad ska man göra om man har sårat sin
medmänniska på något av dessa sätt?
Man måste erkänna sitt fel inför dem man har
förolämpat.

9. Hur kan man undvika de här synderna?
Vi kan undvika dessa synder genom att göra sanningen
till en väl rotad vana i allt vi gör och säger.
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Kapitel 10
Om det tionde budet

1. Vad förbjuder Gud oss i det tionde budet?
I det tionde budet förbjuder han oss alla otillåtna begär
och lidelser: alltså, att ha begär till vår medmänniskas
egendom, hans hustru eller tjänare eller något annat som
tillhör honom.

2. Är begäret förbjudet som synd?
Ja, eftersom begäret kommer av att man håller igång
tankar om synden. Det är förbjudet.

3. Hur kan vi undvika de här synderna?
Genom att hålla fast vid personlig renhet och kristen
självdisciplin, och genom att krossa varje tanke som
strider mot dessa två dygder.

4. På vilket sätt måste vi hålla Guds bud?
Vi måste hålla Guds bud genom att praktisera dem
helhjärtat. Det är nämligen möjligt att följa dem om vi
har en stark och fast beslutsamhet att göra det, och ber
om Guds nåd till vår hjälp.
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Kapitel 11
Om Kyrkans bud

1. Räkna upp Kyrkans bud.
1. Håll söndagar och högtider.
2. Gå till liturgin på söndagar och högtider.
3. Håll den stora fastan före påsk och de andra fastorna.
4. Bikta dina synder.
5. Ta nattvarden minst en gång om året, på

skärtorsdagen.1

6. Ge tionde.
7. Gift dig inte under de förbjudna tiderna (botgörings-

och fastetider).
1 Emellertid uppmuntras de troende att bikta sig och ta nattvarden så
ofta som möjligt.

2. Hur kan vi helga söndagar och högtider?
På söndagar och högtider måste vi vara med vid liturgin
från början till slut, och noga följa med i vördnad,
ödmjukhet och tro. Vid högtider till Kristi åminnelse bör
vi tänka på frälsningens välsignelser, som Kristus har
gett oss. Vid jungfruns och helgonens högtider bör vi
meditera över deras dygder så att deras exempel får
vägleda oss, och be om deras förböner.

3. Vad är fasta?
Fasta är att avstå från mat och dryck, att undvika viss
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onyttig mat, att hålla sig till vissa enkla basvaror för
behärskningens och återhållsamhetens skull.

4. Vilka är de obligatoriska fastorna?
Den stora fastan före påsk, julfastan samt dagarna före
vår frus himmelsfärd (15 augusti), apostlarnas högtid (29
juni), och Nineve-fastan. Dessutom är det fasta på
onsdagar och fredagar hela året, förutom de femtio
dagarna mellan påsk och pingst.1

1 Julfastan har nu minskats till tio dagar före vår Herres födelse.
Nineve-fastan är alltid tre dagar, och den stora fastan är fyrtioåtta
dagar. Apostlarnas fasta är nu tre dagar före 29 juni, och jungfru
Marias fasta har minskats till fem dagar före hennes himmelsfärd 15
augusti.

5. Vad ska vi säga om den som inte håller fastorna?
Den som inte håller fastorna på grund av att han saknar
respekt och inte bryr sig begår en allvarlig synd. Däremot
kan Kyrkans ledare ge dispens från fastorna.

6. Vad är tiondegivande?
Att ge tionde är att ge allmosor, frivilliga offer och gåvor.
Det är en plikt vi måste uppfylla på grund av Kyrkans
och hennes prästers behov. Vi ska ge med glatt hjärta.
Därtill kommer välgörenhet, en av de viktigaste religiösa
plikterna, som går ut på att avhjälpa våra mindre lyckligt
lottade bröders fattigdom.
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Kapitel 12
Om synd

1. Vad är synd?
Synd är varje tanke, ord och gärning som strider mot
Guds bud och hans heliga lag.

2. Hur många sorters synd finns det?
Det finns två sorters synd: arvssynd och verksynd.

3. Vad är arvssynd?
Det är den synd som smittat hela mänskligheten, som ett
arv från vår förfader Adams olydnad.

4. Vad är verksynd?
Det är synd som man begår avsiktligt, i tanke, ord eller
gärning.

5. Vilka sorters verksynd finns det?
Man kan dela upp verksynder i två sorter: stora och små,
eller dödssynder och ursäktliga synder.

6. Vad är dödssynd?
Det är grov synd som man begår medvetet och helt
avsiktligt, trots att man vet att det är fel. Sådan synd är
straffbar med evig död.
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7. Vad är ursäktlig synd?
Det är ett felsteg i någon mindre fråga, utan att vi vet
om det eller menar det. Detta skadar vårt andliga liv.

8. Vad är inneboende synder?
De är hemska synder, som ger upphov till stor ondska.
De är: högmod, snålhet, vrede, äktenskapsbrott, girighet,
avund och lättja.

Kapitel 13
Om dygden

1. Vad är dygd?
Dygd är ett värdigt smycke för karaktären, som gör själen
ljuvlig.

2. Hur många sorters dygd finns det?
Det finns två: kristna dygder, som berör hur vi lever med
Gud, och moraliska dygder, som berör oss själva och hur
vi lever i samhället.

3. Hur många kristna dygder finns det?
Det finns tre kristna dygder: tro, hopp och kärlek.

4. Vad är tro?
Tro är en övernaturlig nådegåva från Gud, som han
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generöst skänker. Därigenom tror vi på honom och de
sanningar han presenterar för oss i sin heliga bok (Bibeln)
och genom Kyrkan.

5. Hur syndar man mot tron?
Den som syndar mot tron tvivlar på Gud och hans Kyrka,
bekänner inte sin tro eller avfaller från den, eller är slarvig
med religionens principer.

6. Vad är hoppet?
Hoppet är en nådegåva som Gud skänker oss i sin godhet.
Därigenom sätter vi vårt fasta hopp och vår tillit till honom,
vi förlitar oss stadigt på honom, och litar på honom för
vårt eviga lycka.

7. Hur syndar man mot hoppet?
Den som syndar mot hoppet förlitar sig på något annat
än Gud själv, fortsätter inte att lita på hans frälsning eller
dröjer avsiktligt med att omvända sig.

8. Vad är kärleken?
Kärleken är en dygd. Genom den älskar vi Gud över allt
annat för hans egen skull, och vi älskar vår medmänniska
lika mycket som oss själva, för hennes egen skull.
Kärleken är den största dygden.
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9. Hur visar vi vår kärlek till vår medmänniska?
Vi visar vår kärlek till vår medmänniska genom goda
gärningar, både andliga och materiella.

10. Hur många andliga goda gärningar finns det,
och vilka är de?
Det finns sju: att undervisa de okunniga, att vägleda
sökare, att trösta dem som sörjer, att återföra de vilsna
till den rätta vägen, att tillrättavisa syndare, att förlåta
dem som har kränkt oss och att be för de levande och de
döda.

11. Hur många materiella goda gärningar finns det,
och vilka är de?
Det finns sju: att ge mat åt de hungriga, att ge dryck åt
de törstiga, att ge kläder åt de nakna, att besöka dem
som sitter i fängelse, att besöka de sjuka, att ge husrum
åt främlingar och att begrava de döda.

12. Räkna upp de moraliska dygderna.
Det finns många moraliska dygder. De viktigaste är:
ödmjukhet, självbehärskning, omdöme, självförnekelse,
lydnad, rättvisa, uthållighet, tålamod, måttlighet, ärlighet,
givmildhet, iver, styrka, mod och fasthet. Sådana saker
är smycken för den kristnes ädla själ.
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Sammanfattning
Den kristna lärans kärna

1. Vad är den kristna lärans kärna?
Kärnan i den kristna läran är att vi ska tro på Gud och
leva ut vår frälsning i gärningar.

2. Vad är kärnan i tron?
Kärnan i tron är att vi ska tro att Gud finns, och särskilt
tro på mysterierna: Guds enhet, Treenigheten,
inkarnationen, frälsningen, den heliga Kyrkan, hennes
auktoritet och sakrament, de dödas uppståndelse, och
allt som Gud har befallt i sin heliga Bibel.

3. Vad är kärnan i frälsningens gärningar?
Kärnan i frälsningens gärningar är att vi ska hålla alla
bud och befallningar från Gud och hans Kyrka, undvika
synden och utöva dygd och fromhet.

4. Vad leder detta till?
Detta leder till evig glädje tillsammans med Gud den
Högste, vilket är människans främsta mål och högsta
glädje.

Här slutar denna bok. Må Guds namn prisas i evighet!


