Bön mot
demonisk påverkan

Stockholms Ortodoxa stift


Hur bönen mot demonisk
påverkan bör användas

För att varje from kristen som möter
svårigheter på grund av demonisk påverkan
och magi skall få omedelbar hjälp, bör denne
ha följande nödvändiga andliga saker till
hands:
a) följande bön mot demonisk påverkan,
b) en ikon av Heliga Kyprianos och Justina,
c) helig olja från helgonens oljelampa (om
det finns tillgängligt),
d) välsignat vatten från Heliga Kyprianos
och Justinas kloster (om tillgängligt, annars
vanligt välsignat vatten).
Daglig användning av ovanstånde kommer
genom Guds nåd ge effektiv hjälp och lättnad
för den som lider av demonisk påverkan.
När behov uppstår för att läsa bönen skall
den troende tända rökelse, beröka sitt hus och

tända ett rent bivaxljus framför Heliga
Kyprianos och Justinas ikon. En ständigt
brinnande oljelampa bör alltid finnas i husets
ikonhörna.
Den troende bör sedan böja knä och läsa
bönen mot demonisk påverkan med särskild
uppmärksamhet och vördnad. När bönen
avslutats skall denne göra korstecknet på sin
panna med helig olja från helgonens
oljelampa.
Om det är morgon och den troende inte har
ätit är det bra om denne dricker lite välsignat
vatten, någonting som även kan göras vid
vilket annat tillfälle som helst under dagens
gång vid behov om man upplever särskilda
svårigheter som beror på satanisk påverkan.
***
Bönen mot demonisk påverkan kan
kompletteras med andra Ortodoxa kyrkliga
böner.
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Allt detta bör tillämpas varje dag med tro,
tålamod och vördnad, särskilt när vi har ett
allvarligt fall av ihärdig demonisk oro.
Den troende kan också läsa denna bön mot
demonisk påverkan för andras skull, för
släktingar, vänner, bekanta och för andra
människor som vi inte känner till namnet på,
som har behov av den men av olika
anledningar inte vill eller inte har möjlighet
att läsa den.
***
Den som lider av demonisk påverkan eller
den som vill använda denna bön bör dock
aldrig glömma att den inte ger omedelbar
verkan hur som helst, utan förutsätter
följande:
Bönen måste kombineras med sann botfärdighet,
regelbunden och uppriktig bikt, frekvent mottagande
av de Heliga Mysterierna, ödmjukhet, kärlek,
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kroppslig och själslig renhet, fasta, givmildhet och
ständig bön.
Allt detta bör naturligtvis alltid göras med
vägledning från en Ortodox andlig fader och
tillsammans med läsning av den Heliga Skrift
och andra Kyrkans heliga texter (helgonens
liv och de heliga fädernas skrifter). Genom
dessa texter lär vi oss hur vi ständigt skall
kunna befinna oss i kärleken, ljuset och i den
Helige Andens gemenskap, skyddade mot alla
orena andars påverkan.

Bön mot demonisk påverkan
I Faderns och Sonens och den Helige
Andens namn. Amen.
O Mästare, Herre Jesus Kristus, vår
Gud
och
Frälsare,
som
älskar
människosläktet, i förtröstan till Din
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omätbara godhet, nedfalla vi inför Dig i
botfärdighet. Från djupet bönfalla vi Dig,
genom de heliga, ärevördiga martyrerna
Kyprianos och Justina, att tillintetgöra,
upprycka och förskingra såsom rök och
upplösa varje sataniskt band på varje
plats i Ditt herravälde. Befria Din tjänare
(Namn) från all vrede och sjukdom, från
magi och satanisk påverkan, från varje
lidande och olycka, från all trolldom och
häxeri, spådom och förtrollning, som
några har orsakat genom den forne
ormens samverkan.
Du, o All-gode, som i Ditt allvetande,
känner till det ondas upphovs beteende
och platserna som han verkat på: Därför,
bönfalla vi Dig, skynda att höra på oss,
Dina ovärdiga barn, och genom Dina
heliga martyrer Kyprianos och Justina,
förläna denne Din tjänare (Namn) snar
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befrielse från djävulens kraft och hans
verk.
Ty Du är våra själars och kroppars
Läkare, Återupprättande och Tröst, o
Kriste vår Gud, och till Dig tillskriva vi
ära tillsammans med Din begynnelselöse
Fader och Din all-heliga, gode och
livgivande Ande, nu och alltid och i
evigheters evigheter. Amen.
***
Må Gud stå upp och må Hans fiender
varda förskingrade och må dem som hata
honom fly från Hans ansikte.
Må alla fientliga krafter bliva krossade
under Ditt dyrbara Kors tecken.
O,
oövervinnerliga,
oförstörbara,
dyrbara och livgivande Kors gudomliga
kraft, försaka oss icke, syndare.
O Herre, Du gav oss Ditt Kors såsom ett
vapen mot djävulen; ty han skälver och
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skakar, oförmögen att utstå synen av dess
styrka; ty det uppreser de döda och har
förintat döden. Därför tillbedja vi Din
begravning och uppståndelse.
Genom Ditt Kors, o Kristus Frälsare,
vägled oss till Din Sanning och befria oss
från fiendens snaror. O, Du som uppstod
från de döda, uppres oss som hava fallit i
synd, sträck ut Din hand, o Herre, som
älskar människosläktet, genom Dina
helgons förböner.
Korset är beskyddaren av hela världen;
Korset är Kyrkans skönhet; Korset är
konungars styrka; Korset är de troendes
stöd; Korset är Änglars härlighet och
sårandet av demoner.
Genom alla helgons och Theotokos
förböner, o Herre, förläna oss Din frid
och förbarma Dig över oss, ty Du allena
är barmhärtig.
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Apolytikion till Heliga
Kyprianos och Justina
Tredje tonen.
Genom den Helige Andens gåva
mottog Du den gudomliga kunskapens
ljus, o Kyprianos, och du lät ormen
komma på skam. Du uppnådde
martyrdöden tillsammans med den av
Gud upplysta Justina; med henne, bed
med den allom barmhärtige Treenigheten
att Han förlänar oss stor nåd.
Kontakion
Fjärde tonen.
Låt mig lovsjunga den store Kyprianos,
som har lyst fram ifrån villfarelsen såsom
en stjärna och från att ha varit en trollkarl
blev en helig uppenbarare av Gud. Låt
honom äras med Justina, ty de kämpade
tillsammans på fromhetens arena och nu
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bedja de tillsammans med Kristus, att
Han må förläna oss förlåtelse för våra
överträdelser.
Genom våra heliga Fäders förböner,
Herre Jesus Kristus, vår Gud, förbarma
Dig över oss. Amen.
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Heliga Kyprianos och Justinas liv
Minnesdag: 2 oktober

Den helige Kyprianos levde i Antiokia
under
kejsar
Decius
regeringstid,
omkring år 250 e. Kr. Kyprianos var
förmögen, av adlig härkomst och var
vida känd som filosof och skicklig
utövare i trollkonst.
Under denna tid levde i Antiokia en
ung jungfru med strålande skönhet, Justa,
dotter till Aidesios, hednapräst. En dag
hörde Justa predikan av diakonen
Praulios, som kommit för att sprida
budskapet om det eviga livet för folket.
Justa blev så tagen av vad hon hörde att
hon ögonblickligen av hela sitt hjärta
kom till tro på Kristus.
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Tron och kärleken till Gud förändrade
henne så starkt att hon hänförde sin
moder. På liknande sätt övertygade hon
sin make så att de alla tre bad att få motta
det heliga dopet av Biskop Optatus.
Som en följd härav beslöt Justa att viga
sin jungfrulighet åt Herren och förbli
resten av sitt liv i kyskhet, fasta och bön.
En ung hedning vid namn Aglaidas
blev häftigt förälskad i Justa och i sin
förtvivlan att se sina närmanden komma
på skam, vände han sig till Kyprianos för
att han skulle släppa loss och väcka upp
en lidelse i den rena jungfruns kropp med
hjälp av förtrollningskonster.
Efter att ha läst i sina böcker, åkallade
Kyprianos demonerna, vilkas tjänster han
hade förvissat sig om. Men ingenting
förmådde förleda den unga kvinnan och
väcka upp sinnliga lustar i henne, så stark
11

var hennes kärlek till sin himmelske
Brudgum.
Då
Kyprianos
konstaterat
att
demonerna som han skickat till Justa tre
gånger blivit besegrade av Kristi nåd och
Korsets tecken alla gånger, förstod han
att de kristnas tro hade större makt än
alla de kunskaper i trolldom som han
ägde. Han kom till tro på Kristus och bad
om att få motta det heliga dopet av
Biskop Anthimus. Kyprianos tog avstånd
från sina trollkonster och brände i folkets
åsyn upp sina trollkonstböcker.
Så småningom blev han själv biskop
och vigde Justa till diakonissa med
namnet Justina.
Under Decius förföljelse togs de båda
till fånga och bortfördes till Damaskus för
att där torteras. Slutligen förde man dem
till kejsaren i Nicomedia, som beordrade
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att de halshöggs och så blev de värdiga
martyrernas krona.

Heliga Kyprianos och Justina kloster
Metropolit Kyprianos den äldre (19352013), grundaren till Heliga Kyprianos
och Justinas kloster, Fili, Grekland
(föregångaren
till
vår
nuvarande
Metropolit Kyprianos), läste som ung
Helige Kyprianos och Justinas liv och
blev så rörd av det att han lovade
helgonen att bygga ett hus åt dem som
skulle hjälpa människor från att leva ett
liv i synd till ett liv i Kyrkans Heliga
Mysterier.
Med sin andlige fader Arkimandrit
Philotheos Zervakos (+1980), grundade
han klostret 1961 i Fili, ca 20 km från
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Aten, och blev vigd till munk. 1962
vigdes hans till präst och 1979 till biskop.
Klostret brödraskap växte snabbt och
många människor har under åren
kommit att pånyttfödas andligt där,
särskilt de som kommit för att få hjälp på
grund av demonisk påverkan. Varje
onsdag har klostret en s.k. Paraklesis, en
åkallande gudstjänst till Helig Kyprianos
och Justina, och böner läses för
utdrivande av onda krafter.
Fäderna i klostret och prästerna som
tjänar det betonar alltid förutsättningarna
för bönen mot demonisk påverkandet
som ovan beskrivits: Bönen måste
kombineras med sann botfärdighet,
regelbunden och uppriktig bikt, frekvent
mottagande av de Heliga Mysterierna,
ödmjukhet, kärlek, kroppslig och själslig
renhet, fasta, givmildhet och ständig bön.
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