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Fragor och svar
Fråga: Hur beter man sig då man skall hälsa på en Ortodox präst?
Svar: När vi skriver eller talar med en präst per telefon eller
i personligt möte börjar vi vår konversation med att säga Evlogeite (uttalas Evlogite), vilket betyder ”välsigna”. På detta svarar
prästen ho Kyrios, vilket betyder ”må Herren välsigna Dig”. När
prästen säger det gör han samtidigt korsets tecken över den troende. Det finns två saker som kan vara värt att notera om detta.
För det första, så visar den troende sin respekt och ödmjukhet
inför prästen genom att fråga om välsignelse, medan prästen i
ödmjukhet kallar på Kristus att välsigna den troende. För det andra, betonar utbytet av ord det faktum att prästens roll i den Ortodoxa kyrkan alltid är Kristus-centrerad, och inte personlig. När
prästen gör korsets tecken över den troende gör han det genom
att forma fingrarna på sin högra hand som ett s.k. ”Kristogram”,
så att fingrarna kommer att bilda formen av de grekiska första
och sista bokstäverna i de två orden Jesus Kristus, ”IC XC”.
När vi tilltalar en präst så gör vi det alltid med ordet ”Fader”.
Detta gäller också alla munkar, oavsett om munken är rasofor eller antagit något schema. En munk tilltalas aldrig med ”Broder”,
utan med den titeln tilltalas endast noviser. Nunnor däremot tilltalas alltid med ”syster”, tills de antagit något schema och efter
det tilltalas de som ”Moder”. Diakoner tilltalas också med ordet
”Fader”, då de också är präster, bärare av en av de tre nivåerna i
prästadömet. Vi kysser dock inte diakonens hand, då hans prästadöme inte inkluderar att konsekrera nattvardselementen.
Biskopar tilltalas ”Ers Nåd”, Vladyka på ryska eller Despota
på grekiska, och de flesta Ärkebiskopar eller Metropoliter som
”Ers Eminens”.
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Att kyssa prästens hand
Då vi ovan har berört om att ta en prästs välsignelse vill vi
även påpeka att det ofta finns en falsk ödmjukhet hos moderna
präster, då de inte anser sig värdiga en sådan respekt. Respekten
har emellertid inget att göra med personen, utan är knuten till
det faktum att han bär prästlig värdighet i Kyrkan, välsignar och
vidrör eukaristin. På samma sätt, om vi kysser en abbedissas eller
någon respekterad andlig persons hand, vördar vi den andliga
kraften, given av Kristus, som manifesteras i deras kyrkliga roll.
Det är i sanning arrogant av en präst att tro att någon som kysser
hans hand ärar honom. Vi kan ta ikonen som exempel. Ärandet
av ikonen är i själva verket ett vördande av arketypen för vad
den föreställer. På samma sätt är det med kyssandet av en prästs
hand.

