Parohia Ortodoxa Romana din Copenhaga
„Nasterea Maicii Domnului si Sfintii Cuviosi Grigorie Decapolitul si
Nicodim cel Sfintit de la Tismana”
(Den Rumænsk Ortodokse Menighed i København)
_____________________________________________________________

Beskrivelse af centrale ritualer i den rumænsk ortodokse kirke

Den rumænsk ortodokse kirkes messe specifikke struktur, bygger på den kristne tradition, den
hellige skrift (Bibelen) og de syv sakramenter.
Den rumænsk ortodokse kirkes levende tro er indviet til de samme hellige bøger med bibelen,
der anvendes i andre ortodokse søsterkirker.
Bibelen
Bibelen, eller den hellige skrift, som omfatter Guds ord til os mennesker er givet ved den
guddommelige åbenbaring og traditionen.
Den rummer Det Gamle Testamente, med beskrivelse af verdens skabelse frem til profetierne om
Messias komme.
Og Det Nye Testamente der indeholder læren om Kristus, som Gud Søn, der blev sent til de
hellige apostle og gennem dem ind til alle verdens nationer. (Matt. 28.19-20)
Liturgier
Missalen er den messe bøg hvorefter præsten leder den hellige messe og forskellige daglige
bønner, som Vesper, Matins og St Liturgi som bedes i kirken.
Moliftelnicul — bøgen bringes normalt af præsten til de mange tjenester der kan indføres inden
for kirken, på hellige steder og i de troendes hjem.
Catavasierul — bøgen anvendes normalt af kirkesangeren som svare præsten under den liturgi
der indeholder sig i kirken og de helligesteder.
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Octoechos, Triadion og Pentecos er bøger der anvendes ved forskellig liturgi i kirken. Herfra
synges der blandt andet fordelt på otte stemmer. En af disse bøger er obligatorisk for
kirkesangeren der assisterer ved gudstjenester med bønner og melodiske svar til præsten.
Disse bøger indeholder alle de Liturgiske tekster som er hentet fra den hellige skrift. Næsten
80% af de sange og bønner som her anvendes i kirken er taget fra dele og Det Gamle og Nye
testamente.
De syv sakramenter
Kirkens undervisning i læren om troen, adopterer De Hellige Sakramenter ind som en absolut
nødvendighed for personlig frelse.
Frelsen ligger i det fællesskab med Gud der skænker sjælen den personlige Helliggørende Nåde.
Denne Helliggørende Nåde giver kirken ved De Hellige Sakramenter.
Den ortodokse kirke aner der syv hellige mysterier som sakramenter:
1. Nadveren af Dåbens Hellige Sakramenter. (dåben)
2. Nadveren af Chrismationens (konfirmation) Hellige Sakramente
3. Nadveren af Den Hellige eukaristi. (altergang)
4. Nadveren af Den Hellige konfession. (skriftemålet)
5. Nadveren af Det Hellige Ægteskab. (bryllup)
6. Nadveren af Det Hellige Stakken. (de syges salvelse)
7. Mysteriet af Hirotoniei. (præstevielsen)
Ved dette sidste Hellige Sakramente nedsendes Helligåndens særlige nåde til kandidaten for
præstedømmet.
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Dåben, Nadveren og Konfirmationen, der gerne gives samlet til det nyfødte barn, er sammen
med skriftemålet, de Hellige Sakramenter der adopteres af alle troende for at kunne følge vejen
til deres sjæls frelse, uanset deres sociale status.
De andre tre Hellige Sakramenter, ægteskabet, de syges salvelse og præstevielsen er valgfrie og
kan deles med troende, som er villige og parate til at modtage dem.
De Hellige Sakramenters ydre meddelelsesform.
1. Dåben foretages ved tre gange nedsænkning i Det Hellige Dåbsvand, i den Hellige
treenigheds Navn og ved at sige navnet på den der døbes som Guds Tjenes for Faderen,
Sønnen og Helligånden.
Den døbte bliver herved renset for arvesynden og anelse herefter begåede synder. (Matt. 3,11;
28,19-20. Mark. 16,16 og Ap.G. 10. 47-49)
Dåben administreres på frit ejerskab af en voksen, eller på vidneforklaring af bedsteforældre til
barn.
Dåben er bestandig og kan ikke slettes eller mistes.
Dåben gældes for hele livet.
2. Konfirmationen er det mysterium hvor den døbte kristne slaves med Hellige og Great Mir.
Der er en salve sammensat af tredive olier og dufter som Sankt Synode indviede i kirken og
mærkes herved med de bedste af Helligåndens gaver. Den nylig døbte modtager således Grace
olie der er nødvendig for åndelig vækst og en harmonisk udvikling af det psykosomatiske.
Dokumentationen fra Bibelen findes i besætningen om, at Konfirmationens Hellig Sakramente
allerede blev foretaget af De Hellige Apostle som lagde deres hænder på de døbte kristnes
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hoveder for at salve dem med hellige olier. (Ap.G, 8, 14-18; Hebr.6,2; 2.Kor, 1,21-22 og Joh.
2,20 og 27)
Konfirmationens salvelse meddeles gerne sammen med dåben.
3. Kommunionen er billedet på det mysterium hvor brødet og vinen deles med troende kristne
som Kristi legeme og blod.
Dette ublodige offer af Kristi korsdød, i forvandlingen af brød og vin til selveste Jesus Kristi
legeme og blod indføres inden påberåbelse af Helligånden, af en biskop eller præst. Dette
gentages på ny under en hver Hellige Messe i samfund med menigheder.
4. Skiftemålet er det mysterium hvor Gud tilgiver synderen, når denne e en åndelig og oprigtig
kristen anger bekender sine synder.
Syndernes forladelse er vigtig for at blive løst af Gud for begåede synder.
Dokumentationen for dette sakramentes indstiftelse findes hos: Matt. 16,19; 18,18; 20,34; Luk.
5,13; Joh. 20,21-23.
5. Ægteskabet er det mysterium hvor to mennesker, gennem bon mødes for Gud for, at
grundlægge den kristne familie.
De vigtigste betingelser for at disse to personer kan gifte sig er af moralsk, åndelig og juridisk
karakter.
Moralsk skal det være to personer af modsat køn (mand og kvinde). De skal vise respekt og om
sorg for hinanden og tilstræbe sundhed og velfærd, mindst den ene skal være ortodoks kristen.
Begge ægtefæller skal ledsages af to bedsteforældre (vidner) for at sikre kirkens og Guds nye
familie.
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Den ortodokse kirke tillader ikke bigami eller polygami.
6. De syges salvelse er mysteriet hvor salvelsen med hellige olie og præstens bønner giver den
syge tilgivelse for sine synder. Herved modtager den syge Guds Helliggørende Nåde og
frelse til ophævelse af fristelse og en hver sygdom.
Forskellen mellem denne olie, og mysteriet for Christmationen (Konfirmationen) er at denne olie
bare er olie der helliger præsten i tjenesten, medens det hellige mysterium af Christmationen
(konfirmationen) hvert år rar indviet den hellige synode-olie af biskoppen i kirken.
De syges salvelse kan gentages lige så ofte som det er nødvendigt for den syge.
7. Præstevielsen er det mysterium, hvor biskoppen ved bon og håndspålæggelse modtager
kandidaten til ordinationens helliggørende nåde, for at indgå i kirkens tjeneste.
Men den ansøgende kandidat skal opfylde en række betingelse.
Denne skal have studeret ortodoks teologi og være af det mandlige køn. Denne kan blive gift og
skal da være en person af upåklagelig karakter.
De tre trin af præsteskabet i den rumænsk ortodokse kirke er: diakon, præst og biskop.
Præstevielsen kan ikke modtages i den rumænsk ortodokse kirke uden ved en biskop.
Vielsen af en biskop fordrer flere biskopper til, at lægge deres hænder på bispekandidatens
hoved samt ypperstepræsternes medvirken.

Side 5 af 5

