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Fragor och svar
Fråga: Är mitt namn viktigt i Ortodox tradition?
Svar: När ett barn döps in i den Ortodoxa kyrkan förenas hon
med Kristus och länkas samman med Kyrkans andliga makt, bl.a.
helgonets förebedjande kraft, efter vilken hon är namngiven. Genom hennes liv finns förböner och beskydd tillgänglig för henne
från ”sitt” helgon vid sidan av den nåd som flödar från Kristus.
Det är av denna anledning vi ortodoxa firar namnsdagar och anser födelsedagar som oviktiga och av liten betydelse. När vuxna
döps in i den Ortodoxa kyrkan måste de anta ett namn efter ett
ortodoxt helgon, om deras tidigare namn inte var det. De skall
vidare använda detta ”nya” namn i alla sammanhang. Annars
bryter den ortodoxt kristne det andliga band, en nära och verklig
relation, som etablerats i dopet mellan henne och helgonet till
vilken hon andligen förenats i och med Mysteriet. I det otänkbara, men tyvärr ofta förekommande fallet ibland ortodoxa modernister, förekommer att präster inte ger den döpte ett ortodoxt
namn. I dessa fall bör den ortodoxt kristne gå till en traditionell
och sund präst och fråga honom om att få bli tilldelad ett korrekt
namn. I samband med detta bör han eller hon också fråga efter
att prästen läser en åkallande gudstjänst till det helgon som prästen tilldelat. Namnet skall sedan konsekvent användas i alla sammanhang, bland vänner, på jobbet, i skolan etc. och registreras i
svensk folkbokföring så att inte förvirring med två namn uppstår
i civila sammanhang. Det finns inte i den Ortodoxa kyrkan någon
tradition med ”kyrkliga namn” som i Romersk-katolsk tradition
och namngivandet av ett ortodoxt namn vid dopet kan inte förstås i sådana termer. De som ändå ignorerar ortodox tradition
i denna fråga äventyrar sin själ och må ihågkomma varningens
ord i Evangeliet: ”Den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen”
(Matt. 10:33).

