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Metropolit Kyprianos svar till en andlig dotter
”Varen redo...”

12 mars 2020 (kyrklig kalender)
Fjärde onsdagen i Stora fastan

Kära syster och dotter i Kristus T,
Må den Gudomlige Tröstarens frid ständigt närvara i ditt hjärta. Amen!
Jag tackar dig för den långa artikeln som du hade vänligheten att skicka till mig. Jag 

läste den noggrant direkt. Innehållet i texten är verkligen allvarligt, men jag ser inte något 
i den som är ”oroande” för de som förlänats känna och tillbedja vår Herre Kristus, den 
ömme Herden för Sina får.

Liknande artiklar har skrivits och skrivs hela tiden, och även om de har något av värde 
i sig, säger de oss ingenting ”nytt” och ingenting mer ”oroande” än vad den Heliga 
Ortodoxa Kyrkans uppenbarande Ord säger oss, nämligen: ”Varen redo”!

Vi får aldrig försumma vaksamheten som vår Herre uppmanar oss till:
”Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen kom-

ma.” (Matt. 24:44)
De som genom Guds nåd bär Lammets sigill har andra ”koder” genom vilka de tyder 

historien.
I dessa svåra tider är det en fälla gillrad av våra själars fiende att tillbringa tiden med 

olika teorier som skapar en ohälsosam rädsla och märklig upptagenhet och därigenom 
desorienterar oss från vår ”beredskap” i ordets profetiska, evangeliska, apostoliska och 
patristiska bemärkelse.

Det är naturligtvis inte nödvändigt att jag beskriver vad denna ”beredskap” innebär, 
vars hjärta är botfärdigheten och vars centrum är Kristus, vår storligen efterlängtade 
Brudgum.

Jag ber dig, bortsett från den information som är absolut nödvändig för ditt eget och 
våra medmänniskors beskydd, läs inte och sysselsätt dig inte med sådana texter som 
cirkulerar okontrollerat och sprider otrygghet och som vänder vår uppmärksamhet i an-
dra riktningar än vår beredskap för att möta Kristus. 

Vår synods meddelande ”angående den nuvarande situationen” (Aten den 11/24 
mars 2020) är väldigt bra och uppbyggande. Studera det och följ dess sansade uppma-
ningar.

Jag omfamnar dig med en helig kyss, bedjande om dina förböner.
”Amen, kom Herre Jesus.” (Upp. 22:20)

Den ringaste av Kristi tjänare,
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