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Mina kära bröder och systrar i Kristus,
”Kom, låt oss fröjda oss i Herren; låt oss ropa i jubel till vår Gud 
och Frälsare!” 1  ”Sjungen till Herren en  ny sång; sjungen till Her-
ren hela jorden”! 2

När vi inträdde den Stora fastans välsignade period i en anda 
av  glädjefull sorg minns ni att vi sjöng: ”Fastans vår har grytt och 
botfärdighetens blomma har börjat slå ut.” 3

I vårens tid började vår resa av botfärdighet —det vill säga vårt 
återvändande till Guds Rikes skönhet—med en vision: förnyelsen 
av vårt deltagande i vår Frälsares Kors och Uppståndelses Myste-
rier. 

Och se! ”Nu är allting fyllt av ljus; Himmelen och jorden och un-
derjorden”! 4  Och ”hela skapelsen” uppmanas till glädje, till dans 
och till att fira Kristi uppståndelse med nya sånger. 

Nya eftersom Uppståndelsens gåva är det Nya Livet, vilket hade 
sitt ursprung från Korset och den Nye Adams grav,5 vår Nye för-
fader, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.

* * *
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”Ty hos Dig är livets källa, 
i Ditt ljus skola vi se ljus.”
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Kära bröder och systrar i Kristus,

Den Stora fastan, som detta år genom Guds för-
syn, var präglad av pandemins världsvida pröv-
ning, har hjälpt oss till en djupare förståelse av att 
vårt jordiska liv är ett liv i exil.

Vi är, mer eller mindre, främmande inför ”Li-
vets Källa”, vår Gud och Hans livgivande Nåd.

På så sätt är hela vårt liv ett återvändande: en resa 
av botfärdighet till vårt Himmelska hemland och ett ständigt sö-
kande efter denna Källa.

”Jag skall söka Herren. Mitt ansikte har sökt efter Dig; Ditt an-
sikte skall jag söka. Vänd icke Ditt ansikte ifrån mig...” 6 ”Ty hos 
Dig är livets källa, i Ditt ljus skola vi se ljus.”7

Vi får dock inte glömma att erfarenheten av vår existens' bräck-
lighet—särskilt nu genom pandemin—och en djup medvetenhet 
om vårt främlingsskap till vår Källa och följaktligen behovet av 
återvändande, är i själva verket en drivkraft till en frivillig och 
medveten återresa till våra andliga rötter, nämligen vårt kristna 
dop.

När en person nedsänkes och uppstiger tre gånger i dopfunten, 
döps denne i Kristi Korsfästelse och Uppståndelse. När vi deltager 
i Botfärdighetens Mysterium och den Heliga Nattvarden, upplever 
vi och förnyar vår personliga korsfästelse och uppståndelse med 
Kristus och i Kristus.

* * *
Kära bröder och systrar i Kristus,

Den Stora fastan 2020, var enligt min ringa mening, en sär-
skild välsignelse som fått oss att vakna upp för dem som ärligt 
söker efter en inre mening i våra förgängliga liv, men också ett 
sant sätt att leva. Under denna period visade sig Korsets och Upp-
ståndelsens perspektiv med exceptionell tonvikt, eller snarare Upp-
ståndelsens perspektiv genom Korset.

Med detta menar vi att, vilken sjukdom som helst, kroppslig eller 
själslig, är ett resultat av vår fallna, dödliga natur eller av de onda 
andarnas verkan, är ett kors inför vilket vi nu måste svara på föl-
jande frågor med all ärlighet: 

● I vilken utsträckning försöker vi använda vår hälsa på bästa 
sätt i vårt andliga liv?  ● Har vi kanske gjort den värdelös genom 
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att tillfredsställa vår egenkärlek i dess olika former?   
● Vad har vi gjort med vår hälsa hittills och vad 
har vi för avsikt att göra med den i fortsätt-
ningen så att vi kan deltaga i Kristi Kors och 
Uppståndelse?

Om våra svar är i överensstämmelse med 
Guds vilja, då har vi funnit meningen med livet 

och sättet att leva, vilket är det enda frälsande 
evangeliska livet i Kristus.

* * *
Må vår, evigt åminnelsevärda, fader och Metropolit Kyprianos 

förböner († 2013), genom Theotokos förböner och det dyrbara 
Korsets Nåd, stärka oss i vårt återvändande till våra rötter: till vårt 
dops kors och uppståndelse. Amen!

Kristus är uppstånden! 
Han är sannerligen uppstånden!

† Vår Frälsare Jesu Kristi Heliga Uppståndelse 2020
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Er ödmjuke förebedjare inför vår uppståndne Herre,
† Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili

1. Ps 94:1 2. Cf. Ps 95:1 3. Triodion, Wednesday of Cheesefare Week, Vespers. 4. Pentecos-
tarion, Canon of Pascha, Ode 3.  5. Cf. I Corinthians 15:45. 6. Psalm  26: 8-9. 7. Psalm 35:10.


