
NÅgra hjälpmedel 
i kampen

De sju svåra lasterna
Stolthet: avsaknad av den ödmjukhet som hör till en Guds skapelse.
Girighet: för stort begär efter pengar eller världsliga ägodelar.
Lusta: orent och ovärdigt begär efter något ont.
Vrede: ovärdig irritation och avsaknad av självkontroll.
Frosseri: att av vana äta och dricka för mycket.
Avundsjuka: missunnsamhet inför någon annans lycka.
Lättja: lathet som gör att vi inte gör vår plikt mot Gud och människor.
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De sju stora dygderna:
De sju stora dygderna är de svåra lasternas motsats.

Ödmjukhet
Generositet
Kyskhet / renhet
Mildhet
Måttfullhet
Glädje
Uthållighet
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Vi själva var vana vid krig, mord och allt ont, men 
alla har vi, från ena änden av världen till den andra, 
lämnat in våra vapen. Vi har bytt våra svärd mot blog-
billar, våra spjut mot gårdsredskap... 
   Nu odlar vi fruktan för Gud, rättvisa, godhet, tro 
och längtan till den framtid som getts oss genom den 
korsfäste. 
    Ju mer vi förföljs och lider martyrdöden, ju mer ökar 
antalet troende.

Justinus Martyren runt år 165  e.kr.



Nio sätt att delta i någon annans synd:
1. Genom rådgivning
2. Genom befallning
3. Genom samtycke
4. Genom provokation
5. Genom beröm eller smicker
6. Genom hemlighållande
7. Genom delaktighet
8. Genom tystnad
9. Genom försvar av den begångna synden
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De huvudsakliga hjälpmedlen till ånger:
1. Bön
2. Fasta
3. Att utföra de stora andliga och kroppsliga kärleksgärningarna
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De stora andliga kärleksgärningarna:
1. Att tillrättavisa syndare
2. Att handleda de ovetande
3. Att vägleda de tvivlande
4. Att trösta de sorgsna
5. Att tålmodigt uthärda motgångar
6. Att förlåta oförrätter
7. Att be för de levande och de döda

d

De stora kroppsliga kärleksgärningarna:
1. Att ge mat åt de hungrande
2. Att ge de törstande att dricka
3. Att klä de nakna
4. Att lösa de fångna
5. Att ge logi åt de hemlösa
6. Att besöka de sjuka
7. Att begrava de döda
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- Från A Pocket Prayer Book for Orthodox Christians.

SANN AKTIVISM
“Den människa som protesterar mot onda människor, men inte ber för dem, 

kommer aldrig att erfara Guds nåd.”
 - hl. Silouan av berget Athos (1866-1938).

VAD ÄR VIKTIGAST?
“Allesammans kan mycket väl göra korstecken, svara med Amen, sjunga 

Halleluja, låta döpa sig, träda in i kyrkor och bygga basilikor, men Guds barn 
skiljer sig inte från djävulens utom genom kärleken.”

- Placide Deseilles, Ortodox munk.


