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Det är en stor glädje att vara här i Sve-
rige i Heliga Konstantin och Helenas 

församling och fira liturgi tillsammans igen. 
Jag vill vidareförmedla hälsningar och väl-
signelser från vår Ärkebiskop Kallinikos 
och alla vår synods biskopar i Grekland.
Den Ortodoxa kyrkan lägger särskild vikt 

vid det Heliga Korsets upphöjelses högtid och 
har därför särskilda Evangelieläsningar sönda-

gen före, på själva högtiden och på söndagen efter. Dagens 
Evangelietext är en Kristi uppmaning i tre steg till oss. Han 
säger: ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig 
själv och tage sitt kors på sig; så följe han mig. Ty den som 
vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mis-
ter sitt liv för min och för evangelii skull, han skall bevara 
det.” (Mark. 9:34-35)
Första steget på stegen i livet i Kristus är ”att försaka 

sig själv”. Det innebär att vi offrar vår egen bekvämlighet, 
nöjen och njutningar och försakar ett världsligt sätt att 
leva. Livet i Kristus är motsatt ett världsligt liv. Vi kan 
inte behaga både Gud och världen samtidigt, utan vi måste 
välja Gud och välja bort ett världsligt sätt att se på saker. 
Vi måste vara beredda att försaka oss själva till den grad 
att vi mister vårt eget liv, att vi är beredda att dö för Kristi 
kärleks skull.
Det andra steget är ”tage sitt kors på sig”. Livet i Kristus 

förutsätter korset. Vi kan inte leva ett sant kristet liv om 
vi inte bär ett kors. Vårt kors är våra egna lidelser och 
svagheter, hälsoproblem, svårigheter och problem i vår fa-
milj, på arbetet och i vår sociala krets. Vi bär vårt kors om 
vi accepterar dessa svårigheter med tacksamhet till Gud 
och tro på att Han tillåtit dem för vårt bästas skull som 



medicin för att läka vår sjuka själ 
och vårt gamla jag. Då omvandlas 
vårt kors till Kristi kors. Kristi död 
på Korset för vår frälsnings skull 
ledde till Uppståndelsen. På samma 
sätt, när vi bär vårt kors med tack-
sägelse och lovprisande av Gud så 
blir vårt kors inte längre tungt utan 
vi bär det med glädje. Vi upplever 
uppståndelsens glädje i vårt eget liv 
när vi försakar vårt gamla jag med 
dess dåliga vanor och begär och dör 

från det och återuppstår med Kristus som nya människor. 
Det tredje steget är ”så följe han mig”. Livet i Kristus är 

att följa Honom och att efterlikna Honom. Vi bär ett kors 
för att Han bar Sitt Kors. Vi försöker efterlikna helgonens 
liv, vilka strävade efter att efterlikna Kristi liv. I Kyrkans 
historia finns martyrer som valde att gjuta sitt blod för 
Kristi kärleks skull, munkar, nunnor, rättfärdiga och lek-
män som levde i världen som alla bar sitt kors med tacksä-
gelse och lovprisande av Gud.
Vissa människor vill gå före Kristus istället för att följa 

efter Honom. De bestämmer själva hur de vill leva efter 
eget huvud och vill sedan att Kristus ska följa efter dem. 
De lever inte i lydnad till Kyrkan och till Kristus och de 
kommer aldrig att förenas med Honom på det sättet.
De heliga fäderna önskade sig svårigheter och såg dem 

som ett tecken på Guds kärlek och omtanke om dem. Det 
finns historier bevarade om fäder som sagt att de inte haft 
en bra dag när de inte haft svårigheter, för att Gud så att 
säga då ”glömt” dem, men de sade att dagen varit bra om 
de haft svårigheter.
Må vi alla med tålamod, tacksägelse och lov-

prisande av Gud bära vårt eget kors och göra det 
till Kristi Kors. Bara på så sätt lever vi ett sant 
liv i Kristus.


