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Häpnadsväckande berättelse om före 
detta protestantisk finländare*

Av den athonitiske munken Vlasios

En tjugoårig yngling från Finland besökte nyligen det Heliga Berget 
Athos under Pentekostarion-perioden efter Påsk. Han berättade om 

sitt liv för oss och om hur Gud ledde honom till att lära känna Ortodoxin.

Bakgrund 
Justus (vilket var hans protestantiska namn) föddes 1997 i staden 

Hämeenlinna i Finland. Han kommer från en familj med många barn; 
förutom Justus har fadern Sami och modern Heini ytterligare sju barn, 
sex pojkar och två flickor: Joonatan, Joakim, Kasimir, Johannes, Ras-
mus, Saara-Liina och Veronika.

När den protestantiska kyrkan i Finland accepterade och erkände de 
homosexuellas rättigheter att män får gifta sig med män och kvinnor 
med kvinnor, liksom att kvinnor vigs till biskopar och präster, gick inte 
Justus mor Heini längre till deras kyrkas samlingar. Men hon bad på 
sitt sätt vad hon kunde i sitt hem. På något sätt avskärmade hon sig från 
den protestantiska kyrkan.

Hans far Sami var pastor och predikant i den protestantiska kyrkan. 
Eftersom han förnekade att 
predika de homosexuel-
las ovan nämnda rättighe-
ter och avvisade kvinnors 
prästvigning, avskedades 
han från sin tjänst som pre-
dikant.
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Fromhetens första gnistor
Sedan den tiden stannade de kvar i sitt hem och 

bad till Kristus på sitt sätt. En dag besökte hans 
mor en bekant Rysk-ortodoxt kristen familj. När 
de skulle gå hem från besöket fick de en liten ikon 
med den Helige Georgios av den ryska familjen. 
Justus var då tonåring och fick höra om Helige 
Georgios martyrdöd och mirakel. Sedan dess hade 
han en särskild vördnad för helgonet som hade 
gjort tre mirakel för honom, som han sade.

Justus var då femton år och törstade efter att lära känna och lära 
sig mer om Kristus, Hans heliga Moder, helgonen och om människans 
frälsning. Hans vänner som han talade med var inte intresserade av 
fromhet och själens frälsning, utan endast av det materiella, det för-
gängliga, det tillfälliga och fåfängliga.

Han talade regelbundet med sin mor om det gudomliga och hon öm-
made själsligt och andligt för sitt barn. För att hjälpa honom sade hon: 
”Bed, mitt barn till Kristus, världens Frälsare, att Han leder dig till den 
sanna Kyrkan och jag ska också bedja för dig om det.” Det gjorde hon 
också; under 2-3 år bad hans mor för sitt barn att han skulle finna och 
lära känna den sanna tron och Kyrkan, var den än befann sig, så att han 
skulle kunna finna frälsning för sin själ.

Justus lär känna Ortodoxin
Justus fick en brinnande längtan att besöka och vörda platserna i 

det Heliga Landet och han reste till Israel. Den första natten bodde han 
på ett hotell i Jerusalem och där träffade han en rumänsk munk från det 
Heliga Berget Athos. Munken sade att han skulle besöka Helige Sab-
bas klosterlavra om han ville följa med. Justus mottog förslaget med 
glädje och de åkte tillsammans till Helige Sabbas kloster.

Nästa dag reste den rumänske munken iväg, men Justus stannade 
kvar i klostret i nästan två månader. Rum-
met som han hade blivit tilldelad och bod-
de i under vistelsen befann sig ”händelse-
vis” under Helige Georgios kapell.

Han blev undervisad där om den Orto-
doxa tron och på Stora torsdagen (31 mars 
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2017 med den gamla kalendern) döptes han Ortodoxt kristen, myr-
rasmordes och fick namnet Rafael. Fylld av glädje och andlig fröjd 
lämnade han det Heliga Landet en tid efter Påsk och åkte till det Heliga 
Berget för att här se och uppleva ”Nådens ljusa fest”.

Andligt sökande
På det Heliga Berget besökte han många kloster, sketer och celler 

och venererade med stor vördnad många undergörande Guds Moders-
ikoner och andra helgons, samt vår Kyrkas olika helgons heliga reliker. 
När han kunde delta i den Gudomliga Liturgin och förberett sig, mot-
tog han de Heliga Mysterierna med stor fromhet. Guds Nåd reflektera-
des i hans ansikte.

Han besökte Helige Andreas skete 
i Vatopedi-klostret och där mötte han 
sin landsman munkprästen Josef från 
Finland. Från honom hörde han att på 
senaste tiden försöker sketens ansva-
rige munkpräst Efraim att samla in 
medel till att grunda ett munkkloster i 
Finland, vilket den nyupplyste Rafael 
gladde sig stort över. Rafael fick höra 
att de dagarna som han besökte sketen befann sig fader Efraim i hans 
hemland Finland av den anledningen och området där de planerar att 
grunda klostret ligger inte långt från staden där han fötts.

Han längtade inte alls efter äktenskapet, som han sade till oss, efter-
som han var rädd för att hans hustru skulle leda honom bort från tron 
och hans kärlek till det gudomliga, men också för att barnen som de 
möjligen skulle få skulle fördärvas genom att dras med i den nya ateis-
tiska tidsandan. Hans stora längtan och önskan var att följa Guds bud, 
strävan efter dygderna och att lära sig om de heliga fädernas liv och 
lära. Och framför allt att ombesörja för sin själs frälsning på bästa sätt.

Han besökte också den kände andlige fadern Euthymios i Kamp-
sala som sade till honom att hans föräldrar också kommer att döpa sig 
Ortodoxt för att de inte accepterade det som gick emot deras kristna 
samveten. 
________
* Källa: Den grekiska tidskriften Ορθόδοξος Τύπος [Ortodox press], nr 2179/ 15 
september 2017, sid. 1 och 5.


