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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Äktenskapet är ett av sju sakrament som ingår i syrisk-ortodox tro och tradition. Äktenskapet
anses vara en hedersvärd inrättning som är till för att bevara livet och människosläktets fort-
levnad. Den kristna kyrkan har utformat vigselceremonin på många olika sätt beroende på
tidsperiod och kulturtradition.

I denna uppsats kommer jag att beskriva vigselceremonin och teologin bakom den. Jag kom-
mer också att skriva om de svårigheter som möter det nyvigda paret senare i livet och som
ibland leder till att paret separerar en tid.  I många fall lyckas man försonas med hjälp av
samtal med släktingar eller medling av en präst. Ibland misslyckas man med detta, och då
leder konflikten till skilsmässa som sista utvägen. Eftersom skilsmässa enligt syrisk-ortodox
tradition officiellt ej är tillåten, har kyrkan i enlighet med olika synod/biskopsmöten praktise-
rat s.k. "annullering” av äktenskap. Jag kommer senare i uppsatsen att skriva om vad detta
innebär i praktiken.

Jag har gjort mitt bästa för att spåra upp de texter som finns om äktenskap och skilsmässa i
den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Jag har också använt mycket energi och tid för att göra
fältundersökningar och göra intervjuer med par som ansökt om skilsmässa hos kyrkans tings-
rätt. Jag har också intervjuat ärkebiskopen som är ordförande för kyrkans tingsrätt och jury-
medlemmarna i tingsrätten.

1.2   Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är

1) att beskriva
den traditionella synen inom den syrisk-ortodoxa kyrkan på förlovning och äktenskap,
några förhållanden i den svenska miljön som utmanar den traditionella synen, samt
hur kyrkans synod och biskopsmöte hanterat de uppkomna problemen, och

2) att analysera
de olika åsikter om skilsmässa eller annullering av äktenskap som förekommer,
hur en eventuell skilsmässa berör många, inte minst barnen och ungdomarna, samt
motiven och argumenten bakom besluten i kyrkans tingsrätt,

3)  för att belysa
hur kyrkan i förhållande till tradition och kanonisk rätt motiverar sätten att ta hänsyn till män-
niskors nya förhållanden i den svenska miljön,
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1.3   Avgränsningar

När Turkiet hade invaderat Cypern 1974, började stora flyktingströmmen av syrianska flyk-
tingar utvandra från sina förfäders hemtrakter till västvärlden, främst USA, Kanada, Australi-
en och Västeuropa. Den här studien avser därför främst tiden mellan 1974 och 2004, och ma-
terialet är främst hämtat från Sverige. Då studien avser olikheterna mellan denna nya situation
och tidigare förhållanden, kommer jag också att beskriva den faktiska situationen i de gamla
hemländerna före 1974.

Jag har fokuserat synen på äktenskap och skilsmässa. Utgångspunkten är den uppenbara
kontrasten mellan de få skilsmässorna i hemländerna och det stora antal skilsmässor i Sverige.

1.4   Metod och material

Förutom det material som jag funnit i bibliotek har jag använt material som jag har i min ägo
och material som jag funnit hos vänner och bekanta utanför Linköping. Materialet utgörs
bland annat av dekret från patriarken samt protokoll från kyrkans tingsrätt och från synoden/
biskopsmöten.

Jag använder mig också av intervjuer. Jag har intervjuat några vuxna som har skilt sig. Jag har
också intervjuat några barn till föräldrar som skilt sig för att visa hur också barn och ungdo-
mar berörs av en skilsmässa. Jag har slutligen intervjuat ärkebiskopen och kyrkans tingsrätts
jurymedlemmar.

För tolkningen av materialet har jag tagit hjälp av en socialantropologisk studie av integritet
och kulturella mönster av Annick Sjögren.

Den syrianska vigseln beskrivs utifrån den vigselbok som är skriven och sammanställd av vår
framlidne patriark Mar Ignatius Efrem I och tryckt 1948. En engelsk översättning av diakon
Murad Saliba Barsom av det syriska originalet gavs ut 1974 av vår framlidne ärkebiskop Mar
Athanasius Yeshue Samuel i Hackensack, New Jersey USA. En svensk översättning av Tony
Larsson av denna engelska version trycktes av Gabriel Yalgin 1998.

När det gäller de traditionella bestämmelserna, rådgivningen och villkoren för förlovning och
vigsel har jag studerat boken Hudoje=Nomocanon i en upplaga utgiven av Bar Hebraeus
Verlag, Holland 1986. Boken är skriven på 1200-talet av den syrianske Mar Gregorius Bar
Hebraeus Abulfaraj som var maferjono. Denna titel inom den syrisk-ortodoxa kyrkan bärs av
en person som står över ärkebiskopar men lyder under patriarken. Idag bärs titeln av en per-
son av indisk börd tillhörande den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia.
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2 TRADITIONELL SYN PÅ FÖRLOVNING OCH ÄKTENSKAP

2.1 Valet av partner

Förlovningen är en gammal praktiserat handling på biblisk tid, vi kan läsa i Lukas evangeliet
om Jungfru Maria Jesu moder som hade trolovats med Josef, jag citerar:

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i
Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn
 var Maria. 1

Traditionsenligt kunde fästmön bo hemma i fästmannens hus, men det var inte tillåtet för dem
att leva tillsammans som gifta, d v s som man och hustru (Bibelkommentar Eldir elfarid vol.1
s 54 av Mar Dionosius Jakob Bar Salibi, d +1171). Detta bekräftas av vad Matteus skriver:

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor Maria, hade blivit trolovad med Josef, men
innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom Helig ande. Hen-
nes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte skilja sig från henne
i tysthet. 2

Som vi ser så betraktades fästmannen som hennes man trots att de bara var förlovade.

När det gäller att välja partner så var det oftast så att det var föräldrarna som bestämde med
vem deras dotter eller son skulle gifta sig, och det var mycket vanligt med äktenskap mellan
nära släktingar t ex när Jakob Isaks son och Abrahams sonson, skulle gifta sig valde han sin
morbror Labans yngsta dotter Rakel, men först måste han gifta sig med den äldsta morbrors
dottern Lea. Så här gick det till.

Och Laban sade till honom: ” Ja, du är verkligen mitt kött och blod.” Jakob stannade hos honom
en månads tid, och en dag sade Laban till Jakob: ”Visst är du min släkting, men inte skall du be-
höva arbeta åt mig utan lön. Säg mig vad du vill ha!” Nu hade Laban två döttrar, den äldsta hette
Lea och den yngsta hette Rakel. Leas ögon var utan glans, men Rakel var vacker och välväxt. Ja-
kob älskade Rakel, och därför sade han ” Jag arbetar åt dig i sju år för din yngsta dotter Rakel”
Laban svarade: ” Det är bättre att jag ger henne åt dig än åt en främling. Stanna du hos mig”. Så
arbetade Jakob för Rakel i sju år, och han tyckte det var som några få dagar, eftersom han älskade
henne. Jakob sade till Laban ”Ge mig nu min hustru, tiden har gått. Låt mig komma samman med
henne” Då inbjöd Laban alla i grannskapet och ställde till med fest. Men när det blev kväll tog
han sin dotter Lea och förde henne till Jakob, och han låg med henne. Laban gav sin slavflicka
Silpa som slavflicka åt sin dotter Lea. På morgonen upptäckte Jakob att det var Lea. Då sade han
till Laban: ”Vad är det du har gjort mot mig? Det är ju för Rakel jag har arbetat hos dig. Varför
har du lurat mig?” Laban svarade: ” Det är inte skick och bruk här på orten att ge bort den yngre
dottern före den äldre. Fira nu bröllopsveckan till slut med Lea, så skall du få också den andra på
villkor att du arbetar sju år till i min tjänst.” Jakob samtyckte och fullbordade bröllopsveckan med
Lea. Sedan gav Laban honom sin dotter Rakel till hustru. Laban gav sin slavflicka Bilha som
slavflicka åt sin dotter Rakel. Så låg Jakob med Rakel också, och han älskade henne mer än Lea.
Han arbetade sedan hos Laban i ytterligare sju år. 3

                                                          
1 Lukas 1:26-27
2 Matteus 1:18-19
3 1 Mos 29:14-30
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Vi kan se av texten att äktenskap inom nära släkt var vanlig på gamla testamentets tid och att
det är föräldrarna som bestämmer vem deras ungdomar ska gifta sig med.

Förlovningsakten som jag skall beskriva nedan, är inte enbart en angelägenhet mellan flickan
och pojken som ska förlova sig, utan angår båda släkterna i högsta grad. Därför har man vid
både förlovning och vigsel förmyndare som är närvarande och representerar pojken och flick-
an som skall förlova sig eller gifta sig, och dessa har ett ansvar både som vittnen och förmyn-
dare under och efter förlovningen eller vigseln. Ansvaret innebär att förmyndarna eller vittne-
na vid tvister inom paret medlar och försöker skapa fred, Även ekonomisk har förmyndarna
eller vittnena ett ansvar att vara medlare så att var och en rättvist får sin ekonomiska andel .
Förmyndarna eller vittnena har också ansvaret att utfråga den de representerar och går i god
för, om de har några fysiska eller psykiska hinder att ingå äktenskap, eller om de av någon
annan anledning inte kan förlova sig eller gifta sig, t ex genom att vara förälskad i någon an-
nan eller ha haft eller ha ett hemligt förhållande, en hemlig förlovning, ett äktenskap eller lik-
nande. 4

Under olika tidsperioder har det funnits olika kanoniska lagar som skall passa till den sam-
hällskultur och den tid som människorna lever i. Här nedan beskriver jag de kanoniska lagar-
na och föreskrifterna från boken Hudojon och några andra kyrkliga kanoniska skrifter och
böcker. Framställningen baseras huvudsakligen på den text som trycktes 1948 av vår framlid-
ne patriark Mar Ignatius Efrem I och som översattes från det syriska originalet till engelska av
diakon Murad Saliba Barsom och utgavs av vår framlidne Mar Athanasius Yeshue Samuel,
ärkebiskop av U.S.A och Kanada,1974, och från engelska till svenska av Tony Larsson och
utgavs av Gabriel Yalgin 1998.

KANONISKA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER FRÅN BOKEN HUDOJE- NOMOCANON
OCH ANDRA KANONISKA BÖCKER OCH FÖRESKRIFTER

1 När alla var tvungna att inse att äktenskapet är en hedersvärd inrättning, som är till för att
bevara livet och människosläktet, ansågs det passande att äktenskapet skulle ingås vid pu-
berteten, närmare bestämt vid den ålder som kyrkans kanoniska lagar anser att de två är
mogna, både till kropp och sinnet.
Vidare borde bröllopet bara hållas om paret kan utöva sin fria vilja och förstå äktenskapets
naturliga plikter. Trots att brudgummen vid förlovningen borde vara 16 år gammal och
bruden 12, och även om brudgummen vid bröllopet borde vara 18 år gammal och bruden
14, föredrar man att bruden har uppnått 16 års ålder, vilket verkar vara mera passande.
(De nämnda åldrarna är i enlighet med de världsliga sederna i Mellanösterns länder vid den tid då kyrkans
kanoniska lagar fastställdes).
 Idag krävs föräldrarnas godkännande i de fall då brudgummen eller bruden fortfarande
anses vara minderåriga av statens lagar.

2 Innan förlovningsceremonin ska prästen undersöka och förvisa sig om:
a) Att varken jungfrun eller hennes friare är förlovade med någon annan.

Att jungfrun inte är skild och att friaren inte binds av något förbud.
b) Att paret inte är besläktat, vare sig genom blodsband, adoption eller faderskap, och på

så sätt hindras enligt kyrkans kanoniska lagar.
c) Att båda parter är vid god hälsa, fria från smittsamma sjukdomar och missbildningar

som förbjuds av den världsliga lagen. I enlighet med samhällets lagar bör man få ett
behörigt skriftligt läkarintyg.

d) Att bröllopsceremonin inte utförs på en dag som kyrkan har förbjudit.

                                                          
4 Gregorios Bar Hebraeus, Wannes, Suleyman, (översättning) Hudoje/Nomocanon s 73ff Losser/Glane-NL.1986
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3 Prästen ska inte utföra vare sig förlovnings- eller bröllopsceremonin om han inte är helt
säker på att de två vill gifta sig av fri vilja, utan tvång. Han måste fråga efter brudens åsikt
i denna fråga. Han får inte nöja sig med ett svar från brudens föräldrar eller släktingar å
hennes vägnar.

4 De två bröllopsvittnena ska vara mogna, fromma, ortodoxa troende, som är vid sina sin-
nens fulla bruk och inte är släkt med vare sig bruden eller brudgummen.

5 Det är förståndigt att låta en rimlig tid passera mellan förlovningen och bröllopet, så att de
två kan lära känna varandra och så gå in i äktenskapets heliga inrättning utan förbud.

6 Prästen ska inte utföra bröllops ceremonin utan att först få ett skriftligt tillstånd av stiftets
ärkebiskop eller hans ombud.

7 Om bruden är kristen men inte ortodox, får hon gifta sig med ett särskilt tillstånd från Är-
kebiskopen eller hans ombud, vilket låter henne följa brudgummens kyrka.

8 Både brudgummen och bruden ska före bröllops ceremonin bikta sig och ta nattvarden.
9 Bröllopsceremonin ska ske i kyrkan, om inte nöden kräver att den utförs i hemmet.
10 Under ceremonin ska prästen placera kronorna (kransarna) över det gifta parets huvuden.
11 Bara församlingsprästen har rätt att utföra bröllopsceremonin. Andra präster får utföra

ceremonin med stifts ärkebiskops särsk. tillstånd, eller med församlingsprästens inbjudan.
12 Prästen får inte utföra sin egen dotters bröllops ceremoni, såvida det inte finns några andra

tillgängliga präster. Han får vara sin dotters ombud vid hennes bröllop, men han får inte
vara hennes vittne.

13 Under bröllops ceremonin ska bruden stå till höger om brudgummen, medan brudtärnan
står vid hennes högra sida med ett tänt ljus i sin högra hand. Brudgummens marskalk ska
stå till vänster om brudgummen med ett kors i sin högra hand som han håller över axlarna
mellan brudparet.

14 En änkemans bröllop ska ske minst fyrtio dagar efter hans hustrus död, medan en änkas
bröllop ska äga rum minst tio månader efter hennes förra mans död.

15 Änkors och änkemans bröllop ceremonier ska ske efter särskilt ordning, där man inte väl-
signar ringarna eller kronorna. Om ceremonin är det första bröllopet för antingen brud-
gummen eller bruden, har han eller hon rätt till en välsignelse över ringarna och kronorna
(kransarna).

16 Efter bröllopsceremonin ska prästen omedelbart skriva in följande information i kyrkans
vigselregister: Det gifta parets namn, marskalkens namn, brudtärnans namn och bröllopets
datum. Han ska också skriva in sitt eget namn. Och om ärkebiskopen har gett ett särskilt
tillstånd av något slag för bröllopet, ska också det nedtecknas. En kopia av vigselattesten
borde omedelbart överlämnas till brudparet. 5

2.2  Överenskommelsen och förlovningen

Sedan vi studerat dessa kanoniska lagar och bestämmelser, börjar vi titta närmare på förlov-
ningsakten (gudstjänsten)

Förlovningsceremonin hölls traditionsenligt antingen i ärkebiskopens bostad eller i prästbo-
staden. Idag utförs gudstjänsten i fästmöns hem, då den unge mannen ber om den unga da-
mens hand. Både fästmannen och fästmön bör representeras av en förmyndare/vittne.
Fästmannen bör ta med sig förlovningsringarna. Fästmöns förmyndare ska, enligt Hudo-
je/Nomocanon, boken om kyrkans kanoniska lagar och bestämmelser, fråga henne om hon av
egen vilja vill bli förlovad.

                                                          
5 Barsom S. Murad, Larsson T. (övers.) Ordningen vid förrättandet av vigselns sakrament s 7 Göteborg 1998
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Prästen ska hålla fästmannens förmyndares högra hand och fråga honom:

Du trogne son, du har kommit för att med rent hjärta och fläck fritt samvete förlova N…, dotter
till N…, till att bli hustru till N…, son till N…, i enlighet med den kristna lagen och de apostolis-
ka kanoniska lagarna. Du har tagit på dig ansvaret att ge henne den lagstadgade hemgiften och in-
stämma i dessa närvarande trognas vittnesbörd. Du vet väl att i detta äktenskap blir det varken se-
paration eller skilsmässa, till dess döden skiljer dem åt?

Om han svarar ja, ska prästen, medan han håller fästmöns förmyndares högra hand fråga:

Och du, trogne son, har kommit med rent hjärta och fläckfritt samvete gett N…, dotter till N…,
med hennes fulla samtycke och fria vilja, till att bli hustru till N…, son till N…,
i enlighet med den kristna lagen och den apostoliska kanoniska lagarna. Och du har bestämt och
fastställt hennes hemgift, under förutsättning att kon är vid ålder och vid sina sinnenas fulla bruk,
är ren och vid god hälsa och är fri från krämpor som kan utgöra hinder enligt kyrkans kanoniska
lagar?

När han svarar ja, ska prästen föra samman deras högra händer och säga:

Nu är den levande Guden ert vittne, och även hans änglar. Prästen (prästerna) och de trogna är era
vittnen.

När de svarar ja, ska prästen säga:

DE SAMMANFÖRDA HÖGERHÄNDERNA VÄLSIGNAS

Ära åt Fadern och sonen och den helige Ande, nu och i evighet.
Må Herrens allsmäktiga högra hand, som var med profeterna i deras släkten, apostlarna i deras ti-
der och martyrerna i deras kamper, välsigna denna högra hand och vara med under detta möte,
över fästmannen och fästmön, över gästerna och värdarna, över de gamla och de unga, och över
alla som är med här, och välsigna de förlovade och ge dem välgång och nåd. Må Gud föra fram
söner och döttrar ur dem genom den saliga jungfru Marias och alla de heligas förböner. Amen. 6

Sedan sjunges den saliga jungfru Marias Hymn: Barth malkö…(Kungadöttrar…)

Här kan man bekänna (Abo ahid…) trosbekännelsen och (Abun dbesmajo…) Fader vår…
(I vissa länder hålls en brödlimpa nu traditionellt av förmyndarna. Den bryts och delas ut vid förlovnings aktens
(Gudstjänstens) slut. I Mellanöstern är det ett traditionellt tecken på ömsesidigt delande och tillit att bryta bröd)

2.3 Vigseln

Vigselritualet i sammandrag i Syrisk-ortodoxa kyrkan:

Jag strukturerar vigselakten och numrerar den, så att läsaren lättare kan få en överblick över
vigselritualet. Ordningen redovisas utförligare i bilaga A.

                                                          
6 Barsom S. Murad, Larsson T. (övers.) Ordningen vid förrättandet av vigselns sakrament s 10 ff Göteborg 1998
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1) Den obligatoriska frågan till brudparet, om de med fria viljan vill ingå äktenskap.
2)  DEL ETT AV VIGSELRITUAL (GUDSTJÄNSTEN) Öppningsbön, välsignelse av ringarna
3) Hymn, melodi: Breekh d`hadee lashmayone= Lovad vare han… (sjungs i kör)
4) Bön, Chainokh mår= Herre, låt din frid…, Hymn: Abaa le= Mitt hjärta (Ps.45:2,3,10.
5) Eqbo, Hymn. Kad Sleymun= Salomo talade… Diakoner: Stomenkalos, Kurie eleison.
6) Präst: Nsale koulan= Låt oss be… Proemion: Tescbuhto lhaw= Ära åt…Sedro: (bön).
7) Hymn, melodi: Lå tzuhin hito mhaimanto= Var inte orolig, du trogna församling (i kör)
8) Etro (rökelsens bön) Hathno dkushto udashroro= Du sanningens och rättvisans brudgum.
9) Ringarna välsignas: Moran Yesuh msiho= Herre Jesus Kristus. (bön)
10) Prästen för sin högra hand över ringarna sjunger: Mbarhon=låt ringarna välsignas…
11) Prästen ger ringen till brudgummen ber: Jamine dmor= Må Herren Jesu Kristi hand…
12) Prästen ger ringen till bruden ber: Jamine dmor= Må Herren Jesu Kristi högra hand…
13) Bön över brudparet: Morjo dsobe=Må Herren… (Hutomo=Slutbön) Atun= Och till er…
14) Hymn, (sjungs i kör) Bou. D´mor Yakub. Sharbek ito= S.t: Jakobs bön: Du församling…

15) DEL TVÅ AV VIGSELRITUALET (GUDSTJÄNSTEN) Kronorna/kransarna välsignas.
16) Präst gör kors tecknet och säger: Scubho=Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.
17) Bön: Ascwolan mårjo = Herre, gör oss värdig. Hymn:Msciho= Kristus som välsgnade…
18) Hymn: Mårjå bhailokh= Herre, över din makt…Ps. 21:2-5 Eqbo:ito kadishto= Kristus,…
19) Husojo. Proemion: Nsale koulan. Teshbuhto lhaw =låt oss be. Ära åt…(ibland läses ej).
20) Hymn, (sjungs i kör) Må shafirat = så vacker du är…, Etro: In mårjå= Herre, ta emot…
21) Diakoner sjunger: Mårjå; Fawlus schliho= Ps. 93:1 Herren är nu konung; Jag hörde…
22) Diakon läser epistel ur efesier (5:21-33) Neshe hvaiten= Underordna er varandra i …
23) Diakon sjunger: (Kantikel) Hulolo. Burkth d´mårjå= Må Herrens välsignelse…
24) Diakon har rökelsekar i handen och växelvis sjunger han och prästen, (3 gånger var)
25) Prästen läser ur Matteus (19:3-11) Vakreb lvothe frishe = Några fariseer kom fram…
26) Präst: Fshut mårjå = Herre Gud. Bön över kronorna. Mårjå dsabet= Herre, du som…
27) Prästen välsignar kronorna och sjunger: Mbarhin enun= Må dessa kronor…
28) Prästen rör kronan över brudgummens huvud sjunger växelvis med diakoner
(3ggr). Klilo bihde dmåran = Kronan i vår Herres hand kommer…Hado = Herre, låt i din
nåd…
29) Prästen sätter kronan på brudgummens huvud säger: Nkallokh= Gud kröna dig…
Prästen rör kronan över brudens huvud sjunger växelvis med diakoner (3ggr).
Klilo bihde dmåran = Kronan i vår Herres hand kommer…Brudgummens krona är lik…
Prästen sätter kronan på brudens huvud och säger: Nkallekh= Må Gud kröna dig…
30) Bön över marskalken : Måran=Må Herren…Bön över brudtärnan: Alåhå= Må Gud…
31) Bön över brudparet: Alåhå hatir = Må Gud vars gåvor…
32) Hymn (sjungs i kör) Fshut Jaminokh = Du Guds Son…
33) Prästen läser följande förmaning för dem: Shubhå labå = Ära åt Fadern…
34) Prästen för samman deras högerhänder och säger: Bnajo dilan = Våra älskade barn...
35) Bön över brudparet: Mårjå Alåhå = Herre, Gud…
36) Bön när kronorna tas bort: Måran Yesuh Msihå = Vår Herre, Jesus Kristus…
37) De närvarande ber: Abun dbeshmajå = Vår Fader(Fader vår)…
38) De närvarande eller en säger den niceanska trosbekännelsen.Abå ahid koul= Vi tror
på Fadern den allsmäktige ...
39) Hymn. (sjungs i kör) Barth malkö bsubhå = Konungadöttrar har du som tärnor…
40) Slut välsignelse av brudparet: Måran ith = Herre, förbarma dig över oss genom Maria,
din mors, förböner; Välsigna detta brudpar, genom dina böner och din åkallan. Amen. 7

                                                          
7 Wannes, Sűleyman (ordning och översättning)  2004
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2.4 Skilsmässa

Sverige har förändrats under de senaste 30-35 åren sedan den första syrianska invandringen
från Libanon och den stora flyktingvågen i mitten av 1970-talet och framåt. De senaste 20
åren kom även många flyktingar från icke kristen traditioner hit till Sverige. Kulturer blandas,
och man ger och tar från varandra, men för det mesta är det majoritetskulturen som blir vinna-
ren. Därför att den är favoriserad i lagen, och den är etablerad bland majoriteten av männi-
skorna i det samhälle som flyktingen kommer till. Man påverkas av den, direkt eller indirekt.
De flesta flyktingarna försöker för det mesta att anpassa sig till majoritetskulturen.

När det gäller familjeförhållanden, äktenskap och skilsmässa så ser man från början stora
skillnader mellan den kultur en flykting har med sig hemifrån och den nya kulturen i framför-
allt väst. Så småningom ser man att en hel del av skillnaderna suddas bort, om än i olika takt
mellan olika flyktinggrupper och olika individer som kommer från samma land. Jag vill be-
skriva en förändringsprocess när det gäller äktenskap och skilsmässa bland syrisk-ortodoxa,
både bland medlemmar och i kyrkans ledning,.

Om skilsmässa kan man läsa redan i Bibeln. I 5 Mos 24:ff står följande om lagar om äkten-
skap och skilsmässa

Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något mot-
bjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter
henne gå, och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man och även den and-
re mannen slutar älska henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, eller
om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, då får hennes förste man, han som har låtit
henne gå, inte återta henne till hustru efter att hon har blivit oren för honom, ty sådant avskyr
Herren. 8

 Det som står i Matteus 5:31-32 anknyter till det som står ovan:

Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag
säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skal än otukt, han blir orsak till att äk-
tenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes
äktenskap 9

Matteus, kapitel 19 beskriver händelsen på ett tydligt sätt:

Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: ”Är det tillåtet för en man att
skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?” Han svarade: ” Har ni inte läst att Skaparen från
början gjorde dem man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för
att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.” De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt. De frågade: ”Varför har iså fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett
skilsmässobrev för att skilja sig?” Han svarade: ”Därför att ni är förstockade tillät Mose er att skiljas från
era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl
än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare.” 10

Det som står i 1 Kor 7:10-11 är ett svar på frågor om äktenskap, och Paulus hänvisar till Her-
rens ord om att mannen och hustrun inte skall skilja sig från varandra.

                                                          
8 5 Mos 24: 1 ff
9    Matt. 5: 31-32
10  Matt. 19: 3-9



11

Vad säger synnodens beslut om annullering av äktenskapet (skilsmässan)?

Enligt § 54 i syrisk–ortodoxa kyrkans förordning om ”annullering” av äktenskap sker annulle-
ring av äktenskap på grund av följande orsaker och efter den ena partens begäran:

1 Om bruden inte var jungfru bröllopsnatten. (det krävs ett läkareintyg)
2 Om hon har haft ett sexuellt förhållande och var över 16 år
3 Om hon dricker alkohol och har umgänge med främmande män, om hon efter avslöjandet,

och rådgivning från sin präst tre gånger inte slutar med sin vana, separerar paret ett år,
fortsätter hon med sin vana, beslutar kyrkans tingsrätt om annullering av äktenskapet.

4 Om hustrun medvetet låter hennes mans sperma rinner ut.
5 Om en av paret lämnar kristendomen och får tid att ångra sig men gör det inte, har den

andra parten rätt att få äktenskapet annullerat i kyrkans tingsrätt efter begäran.
6 Om en av paret lider av psykisk eller annan obotlig smittsam eller svår sjukdom och detta

bekräftas genom läkareintyg.

De två följande paragraferna har följande lydelse:

§ 55: Annullering av äktenskap medges endast om båda är överens om det.

§ 56. Om kvinnan varit otrogen, kan detta bevisas enligt följande:

1 Genom två vittnen som är friska, har gott rykte, är myndig. (präster får inte vara vittne)
2 Om kvinnan blir gravid medan hennes man är bortrest, eller är hemma men har bevisligen

haft svårt att leva med sin fru som man och kvinna.(ej kunnat fullborda äktenskapet)
3 Om det kommer fram att hon är otrogen och bevistar på olämpliga platser för en kvinna.
4 Om hustrun blir fälld och dömd i en civil tingsrätt p g a att hon varit otrogen. 11

                                                          
11 Wannes Sűleyman, (översättning från syriska) Syrisk-ortodoxa Kyrkans förordningar §54-56



12

3 UTMANINGAR I DEN SVENSKA MILJÖN

3.1 Individcentrerad kultur som ersätter en gruppcentrerad

Alla människor lär sig den kultur de växer upp i, men lärandet av kulturen är beroende på hur
många år man lever och verkar i denna kultur. Flyttar man som barn från sina hemtrakter och
växer upp i en annan miljö och en annan kultur än den man är född i, så kan detta vara svårt
för en del ungdomar som har ena foten i den kultur man är född i och den andra foten i den
kultur man är uppväxt i. Detta kan ställa till problem även för föräldrarna till dessa ungdomar,
framför allt om de flyttar till ett annat land som flyktingar och försöker behålla åtminstone en
del av sina förfäders kultur. Ungdomarna lyckas ofta behålla bara mycket begränsade delar av
föräldrarnas kultur, därför att majoritetskulturen tränger undan den. Men andra ungdomar som
har levt tillräcklig många år i sina föräldrars kultur kan lyckas bättre, när de flyttar till en an-
nan miljö, för de kan då jämföra den gamla kultur som de är födda i med den nya kultur som
de flyttar till som unga och försöka välja bitar av varje kultur.

En del ungdomar klarar av att balansera i båda kulturerna, men en del klarar det inte och vill
därför bryta med sina föräldrars kultur och anta den nya majoritetskulturen och anpassa sig till
den så långt de kan. Då uppstår konflikter mellan föräldrarna och ungdomarna. En del av des-
sa föräldrar väljer då att försöka hitta en partner från sin egen kultur till sin son eller sin dotter
med förhoppningen ungdomarna ska gifta sig enligt föräldrarnas önskemål.

En annan typ av problem kan gälla hur ungdomarna klär sig, hur de beter sig, att de vill gå ut
på kvällarna som de flesta av deras jämnåriga svenska kamrater gör. Ungdomarna betraktar
föräldrarnas invändningar som begränsningar av deras frihet och en inblandning i deras per-
sonliga integritet. En del ungdomar lyder sina föräldrar och vill bevara sina föräldrars kultur
och också integrera den med majoritetskulturen.

Många menar att familjerna splittras, när individerna får ett ökat ekonomiskt oberoende och
delvis också ett socialt. Det gäller kärnfamiljen enligt det svenska begreppet pappa, mamma
och syskon, men det gäller i än högre grad familjen enligt medelhavsländernas familjebegrepp
som omfattar alla nära släktingar både på pappas och på mammas sida. Hur man uppfattar
familjen beror på vilket personbegrepp som har varit rådande i den kultur och miljö som man
är uppväxt i.

Annick Sjögren som är docent i etnologi och forskare vid mångkulturellt centrum i Botkyrka
och knuten till Stockholms universitet klargör två olika persondefinitioner i sin bok ”Här går
gränsen” som handlar om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet.
Den moderna civilisationen skiljer sig enligt henne i grunden från andra civilisationer genom
att räkna med att varje människa har en existens oberoende av relationer människor emellan.
Individen uppfattas som självständig och komplett, och individerna är därför jämlika. Männi-
skan som ”individ” prioriteras över människan som social varelse. Mellanmänskliga relationer
blir av sekundär betydelse. Människan tvingar sin vilja på den fysiska världen omkring sig.
Moralen internaliseras och skiljs från handlingarna. ”Individen” prioriteras framför gruppen.

”Gruppcentrerad ideologi”, däremot, utgår från den sociala varelsen, med betoning på relatio-
nerna människor emellan. Här måste individen inordna sig i den sociala enheten som han fått
sig tilldelad av naturen eller Gud, Moralen kommer utifrån, och det är handlingar, inte inten-
tioner, som bestämmer vad som är rätt och vad som är fel. I denna ideologi är det den primära
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gruppen, oftast familjen och släkten, som representerar det yttersta värdet. Individen är en del
av enheten och kan inte kopplas bort från sin grupp. Delarna underordnas enhetens överlev-
nad. Det är viktigt att överföra vad man fått i arv till nästa generation”. 12

3.2 Effekter på hur överenskommelsen görs

Vi ser tydligt skillnaden mellan de två olika personbegreppen, det individualiserade personbe-
greppet som praktiseras i Sverige och västvärlden och det gruppcentrerade personbegreppet
som praktiseras i Medelhavsregionen, Asien, Afrika och en del av den övriga världen. De
olika personbegreppen skapar en konflikt mellan å ena sidan föräldrarna som har levt hela
eller delar av sitt liv i ett gruppcentrerat samhälle och å andra sidan ungdomar som är födda
här i Sverige eller emigrerade hit som barn.

Vissa av dessa ungdomar accepterar frivilligt eller genom indirekt påverkan familjens aukto-
ritet och låter föräldrarna bestämma även när det gäller att välja vem de ska gifta sig med.
Detta sker oftast genom övertalningsteknik etc, utan något synligt tvång.

Det är bara att konstatera att det är vanligare att föräldrarna väljer partner åt sina ungdomar i
muslimska familjer, som oftast kommer från Mellan Östern och Afrika och att detta också,
om än i mindre grad, förekommer bland kristna familjer från samma världsdelar.

Detta kan ses som en av effekterna av att individer och grupper påverkas i nästan allt de gör
av om deras syn på samhället är individcentrerad (västvärlden) eller gruppcentrerad (kring
medelhavsländerna).

3.3 Åtskillnaden mellan trolovningen och vigseln

Det syrisk-ortodoxa vigselritualet börjar med trolovningen, då brudparets ringar välsignas och
växlas. Denna trolovning förrättades tidigare skilt från själva vigseln och som kallades för
”Jamino (syr.höger), dvs med högra händers förening bekräftar och lovar man varandra att
fullfölja förlovningen och annat som man har lovat och, detta var ur kyrkorättslig synpunkt
lika bindande som äktenskapet, som också i våra dagar förrättas separat, dock med en kortare
version som inte är lika bindande som tidigare. Brudparet välsignas och bekräftar inför Gud
sin avsikt att förena sig i det heliga Äktenskapet. Ringarna blir synliga tecken på detta.

Trolovningsformuleringen lyder:

Guds tjänare NN trolovas med Guds tjänarinna NN;
i Faderns, och Sonens, och Den Helige Andes namn. Amen.
 Och omvänt:
Guds tjänarinna NN trolovas med Guds tjänare NN;
I Faderns, och Sonens, och Den Helige Andes namn. Amen.

I ritualet lyfts bl a ringens bibliska betydelse fram: Josef gavs genom ringen makten i Egyp-
ten. Daniel upphöjdes i Babylon genom en ring. Tamar mottog sanningen genom en ring. Den
förlorade sonen fick genom en ring motta sin förlåtande faders nåd. (Lukas 15:11 ff)

                                                          
12 Sjögren A. Här går gränsen s 16-17 Arena  Stockholm 1993
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Själva vigselritualet, som i våra dagar vanligen firas alldeles i anslutning till trolovningsritua-
let, är i liturgisk mening brudparets gemensamma inträde i himmelriket. De båda ritualen
sammanlänkas genom sjungandet av psalm 128, som leder tankarna till äktenskapets förverk-
ligande, både ur ett jordiskt och ur ett eskatologiskt perspektiv.

Brudparet har nu trolovat sig till varandra och på det viset ingått ett förbund, som får sin sak-
ramentala fullbordan i de heliga Gåvorna. Brudparet håller brinnande ljus i sina händer. Ge-
nom de frågor den förrättande prästen ställer, försäkrar sig denne och församlingen om att
brudparet ingår detta äktenskap av egen vilja, och om att inte finns några hinder för ett äkten-
skap. 13

3.4 Orsaker till att man vill skiljas

Det är förmodligen inte lätt för någon, när man väljer att skilja sig. Inte minst gäller detta, när
man har barn.

Innan jag beskriver de olika orsaker som kan leda till skilsmässa, vill jag betona att det var
sällan nägon skilde sig i Mellanöstern, som de flesta syrianerna kommer ifrån. Det hände yt-
terst sällan och då efter flera års väntan på beslut från kyrkans ledning. När man väl hade fått
sitt tidigare äktenskap annullerat och fick tillstånd att gifta om sig, var det svårt att hitta någon
som ville gifta sig med en som varit gift och skilt sig. När man väl hittat någon och gifte sig
igen, betraktades man fortfarande som en skyldig/brottsling. Inne i kyrkan fick man stå vid
dörren längst bak (skamhörnan).

Idag är det annorlunda. Även i Mellanöstern förekommer skilsmässa oftare jämfört med för
30-40 år sedan. Om det beror på samhällsutvecklingen där eller på påverkan från släktingar
som bor i Västeuropa, U S A eller Australien, får vara osagt. Dock händer det där mera sällan
och i mycket mindre omfattning än i t ex Sverige.

Nu till orsakerna, varför man väljer en så svår väg som att skilja sig.

Det finns säkert många orsaker, men en faktor är att man har ett större ekonomiskt oberoende,
speciellt som kvinna. I de gamla hemländerna hade kvinnan inte det ekonomiska oberoende
eller den frihet som hon nu har i Väst. Mannen däremot, som hade varit dominant i hemlan-
det, har svårt att anpassa sig till den nuvarande situationen med dess jämlikhet och jämställd-
het.

En annan orsak kan vara att mannen i hemlandet arbetade utanför hemmet och kvinnan för det
mesta i hemmet. Här arbetar även kvinnan utanför hemmet, och hon hinner inte riktigt med
både ett förvärvsarbete och att sköta hemmet ensam. Hon ber sin man om hjälp, så som hen-
nes arbetskamrater och andra gör, men ofta får hon inte den hjälp hon behöver. Även om
många män försöker hjälpa till, så finns det en hel del män som vägrar att göra det. Detta le-
der till att kvinnan inte står ut längre och börjar gräla, och detta skapar i sin tur konflikt i fa-
miljen. Det kan även finnas ekonomiska orsaker av olika slag som leder till konflikt.

Ytterligare en orsak kan vara att mannen (i vissa undantagsfall, kvinnan) varit otrogen. Detta
leder också till konflikt och annullering av äktenskapet (skilsmässa).

                                                          
13 F. Micha Jaksic (intervju)
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För det mesta handlar det om att man är uppfostrad i en kultur med andra värderingar och
förutsättningar än den kultur man lever i. Mycket går tillbaka på skillnaderna mellan det
”gruppcentrerade” samhället och det svenska ”individcentrerade” samhället.

Detta beskriver naturligtvis inte alla möjliga orsaker. Varje situation kan ha sina förutsätt-
ningar.

Väntetiden för annullering av äktenskapet (skilsmässan) skiljer sig från fall till fall. När så är
fallet, blir många besvikna och ledsna för att deras fall tog längre tid än vad de hade förväntat
sig. En bekant kanske fick besked mycket fortare.

Väntetidens längd beror också på om man räknar den från den dag då paret kontaktade sin
präst och han började medlingsförsöken eller från den dag då de fyllde i en ansökan om äk-
tenskaps annullering (skilsmässa). Den bör räknas från den dag då paret ansöker om äkten-
skapsannullering (skilsmässa), men många par bryr sig inte om det i början. Senare hävdar de
att de har varit osams och haft kontakt med prästen väldigt länge.

Andra problem i samband med skilsmässan är att den ena parten (oftast kvinnan) vägrar att
delta i medlingsförsök och också vägrar att infinna sig vid kyrkans tingsrätt för att försvara sig
eller säga sin mening utan hälsar att hon accepterar tingsrättens beslut. Hon kan också vägra
att bry sig om vad tingsrätten säger, eftersom hon redan har bestämt sig för att inte gå tillbaka
till mannen. I situationer där en av parterna gjort sig skyldig till otrohet behöver den andra
parten inte vänta länge för att få sin sak avgjord.

Många undrar om kyrkans tingsrätt tar ut någon avgift. Svaret är, ja. Kyrkans tingsrätt tar en
administrationsavgift, för att täcka sina kostnader för resor, telefon  m.m.

3.5 Änkemännens och änkans situation

Frågan om änklingars och änkors situation tänkte har varit aktuell flera gånger under min tid
som präst, både som kyrkoherde och nu som khouri-biskop.

Min erfarenhet visar att många av dessa änklingar och änkor drabbas av sina barns vrede, när
de försöker gifta om sig. Inte minst gäller detta kvinnor. Det är nästan omöjligt för en kvinna
som är änka att gifta om sig, speciellt om hon har bar. Men det är, som sagt, också svårt för
män som har blivit änklingar, om än lite lättare.

Vad detta beror på är, vad jag vet, inte undersökt, men erfarenheterna visar att det kan var
frågan om ”rädsla”. Det kan vara rädsla för konkurrens om kärlek, konkurrens om pengar
m.m. Det kan också vara så att barnen är rädda för den nya ”mamma” som kommer och tar
deras mammas plats. Därför vägrar många att godkänna förälderns omgifte, när detta ändå
sker. De blir ledsna och sura, och många blir ovänner med sin förälder under lång tid 14

                                                          
14 Wannes Suleyman (sammanfattning av intervju) 2004
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3.6 Skillnaden mellan det civilrättsliga och det kyrkligt juridiska

En svensk vigsel ska föregås av hindersprövning. Denna prövning görs av Skatteverket. Reg-
ler om äktenskapshinder och hindersprövning finns i 2 och 3 kap. Äktenskapsbalken samt i
1 kap. i Äktenskapslagen och 1 kap. nordisk äktenskapsförordning (nordisk medborgare).

Hindersprövning ska begäras av kvinnan och mannen gemensamt. (3 kap. 1 § Äktenskapsbal-
ken). Om vigseln ska ske inför en svensk vigselförrättare i utlandet kan hindersprövning göras
vid svensk ambassad eller svenskt lönat konsulat. Vid hindersprövningen ska den som är
folkbokförd, utöver försäkran, uppvisa ett utdrag ur folkbokföringsregistret med uppgifter om
medborgarskap och civiltillstånd. (3-4 §§ K1973:948).

Prövning av hinder mot äktenskap

Fr.o.m. den 1 maj 2004 gäller att alla som vigs av svensk vigselförrättare ska uppfylla äkten-
skapskraven enligt svensk lag. Enda undantaget från den regeln gäller för nordiska medborga-
re som, på samma sätt som tidigare, istället tillämpar bestämmelserna i nordisk äktenskaps-
förordning. I vissa situationer där anknytningen till Sverige inte är så stark, ska prövningen
ske både enligt svensk lag och enligt medborgarskapslandets lag.

I äldre bestämmelser om hindersprövning har en persons rätt att gifta sig i många fall prövats
enligt medborgarskapslandets lag, dvs. prövningen har utgått från den s.k. nationalprincipen.

Kvinnan och mannen ska lämna en skriftlig försäkran på heder och samvete om att det inte
finns hinder för äktenskapet. Försäkran lämnas under straffansvar.

Den som inte är bokförd ska vid hindersprövningen kunna styrka sin identitet.

Äktenskapshindren enligt svensk lag är följande.

Äktenskapsåldern är 18 år. Den som vid hindersprövningen inte fyllt 18 år ska ha länsstyrel-
sens tillstånd att ingå äktenskap. Tillstånd till äktenskap före 18 års ålder kan meddelas endast
om det föreligger särskilda skäl. (2 kap. 1 § Äktenskapsbalken)

Ett äktenskap kan aldrig ingås mellan personer som: är släkt med varandra i rätt upp- eller
nedstigande led eller är helsyskon. (2 kap. 3 § Äktenskapsbalken)

Hindersprövning enligt utländsk lag i vissa fall

I vissa undantagssituationer är det nödvändigt att ta hänsyn även till utländsk lag vid hinders-
prövningen. De situationer som avses är när såväl kvinnans som mannens anknytning till Sve-
rige är svag, dvs. både kvinnan och mannen är utländska medborgare och ingen av dem har
hemvist i Sverige. Begreppet hemvist förklaras i 7 kap 2 § I Äktenskapslagen

Sökanden kan styrka sin rätt att ingå äktenskap enligt den utländska lagen på två alternativa
sätt.

Alternativ 1 äktenskapscertifikat eller motsvarande intyg.
Om endast uppgifter om sökanden finns i certifikatet d v s inget om civilståndet då
måste alternativ 2 tillämpas.   
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Alternativ 2: Intyg om äktenskapshinder m .m.
Sökanden ska visa upp underlag som gör det möjligt för skattekontoret att göra den be-
dömning som krävs. T ex.
a) intyg från myndighet om vilka hinder som gäller i det landet.
b) intyg som sökanden kan skaffa om att han eller hon är oförhindrad att ingå äktenskap.
c) Om den utländska lagen innehåller krav på myndighets tillstånd, annans samtycke,
läkarintyg, bodelning efter föregående äktenskap etc, krävs att personen styrker att så-
dant villkor är uppfyllt.
Den tidigare möjligheten att från utrikesdepartementet inhämta regler om äktenskaps-
hinder regler finns ej längre.15

Äktenskap kan ingås genom kyrklig eller borgerlig vigsel.

Kyrklig vigsel kan ske inom bl a Svenska kyrkan. Kvinnan och mannen har rätt att vigas i den
församling som någon av dem tillhör. De får själva välja vilken präst som ska viga dem.
Kyrklig vigsel kan också ske inom andra trossamfund som har behörighet att viga. Behörig
vigselförrättare är då den person som fått särskild tillstånd.

Borgerlig vigselförrättare är antingen domare i tingsrätt eller den som förordnats av länssty-
relsen till vigselförrättare. Vissa tjänstemän på ambassader och konsulat har också behörighet
att förrätta borgerlig vigsel.

Såväl för kyrklig som för borgerlig vigsel gäller följande krav för att den skall bli giltig:

1. Vigseln skall ske i närvaro av släktingar eller andra vittnen.
2. Kvinnan och mannen skall samtidigt vara närvarande.
3. Kvinnan och mannen skall var för sig på fråga från vigselförrättaren ge tillkänna att de

samtycker till äktenskapet
4. Vigselförrättaren skall därefter förklara att de är makar.
5. Vigselförrättaren skall vara behörig att förrätta vigseln. 16

Kyrklig vigsel:

Ordningen inom den syrisk-ortodoxa kyrkan har redovisats ovan. Svenska kyrkans vigselritu-
al återfinns i Den svenska kyrkohandboken.

Borgerlig vigsel:

Det finns två olika texter, en längre och en kortare version.

Den längre versionen:
Äktenskapets ändamål är enskildes väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni
vill ingå äktenskap med varandra.
Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?
(Svar: Ja)
Tar du N.N. denne N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?
(Svar: Ja)

                                                          
15 Nya regler från skatteverket och intervju 2005
16 Rembe Annika, m.fl. Juridik till vardags W&W  s 80 Stockholm 1991
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Ge varandra handen till bekräftelse på detta (Före handslaget kan man. lämna till kvin-
nan en ring)
Jag förklarar er nu för äkta makar.
Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes akt-
ning, kärlek och förtroende och besinna ert ansvar mot kommande släkten.
Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem.

Den förkortade versionen:
Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru?
(Svar: Ja)
Tar du N.N. denna N.N. till din man?
(Svar: Ja)
Jag förklarar er nu för äkta makar. 17

3.7 Möjligheten att bli gift i Svenska kyrkan

Det har hänt på sista tiden att en del medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan, som ansökt om
skilsmässa men inte fått svar än, och som därför fortfarande är gifta enligt kyrkans teologi och
ordning (även om de kanske är skilda civilrättsligt efter beslut i den civila tingsrätten), går till
Svenska kyrkan och blir vigda där. Detta strider mot ekumenikens anda och mot Svenska kyr-
kans biskopsmötets beslut att respektera andra trossamfund och inte lägga sig i deras inre an-
gelägenheter.

Frågan har diskuterats lokalt och regionalt men än så länge ej på riksnivå, eftersom det bara
har hänt några få sådana incidenter. Men det är för den skull inte mindre viktigt att så fort som
möjligt inleda ett samtal med Svenska kyrkans företrädare för att få en lösning på problemet.18

                                                          
17 Uppgift från Linköpings tingsrätt) 2005
18 Wannes Suleyman (intervju och egna anteckningar) 2004
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4  FÖRÄNDRINGAR I DEN SYRISK-ORTODOXA KYRKAN

4.1 Prästens plikt att föra samtal innan frågorna blir akuta

I den nya situationen, där frågan om annullering av ett äktenskap kan bli aktuell mera ofta,
blir det angeläget att försöka förebygga svårigheter. Innan ärendet om annullering av äkten-
skapet (skilsmässa) når kyrkans tingsrätt, försöker den lokale prästen göra flera medlingsför-
sök för att om möjligt skapa fred och försoning mellan paret. Paret (oftast en av dem) ber om
detta medlingsförsök. Om prästen misslyckas, skriver han en rapport och skickar den tillsam-
mans med den ansökan om äktenskapsskillnad som paret fyllt i och skrivit under till ärkebis-
kopen, som är ordförande i kyrkans tingsrätt. Den lokale prästen följer upp ärendet och funge-
rar som rådgivare och medlare åt paret och som kontaktperson med kyrkans tingsrätt tills
ärendet får ett slut.

4. 2 Kyrkans juridiska strukturer (tingsrätt, stiftsstyrelse och den heliga
synoden)

Den syrisk-ortodoxa kyrkans organisation har i Sverige anpassats till svenska strukturer.

Syrisk-ortodoxa kyrkan, har i Sverige en tingsrätt för att behandla tvistefrågor bland försam-
lingsmedlemmarna, framförallt äktenskapstvister. Tingsrätten består av ärkebiskopen (ordfö-
rande), och tre präster/khouribiskopar som väljs av prästrådet för att tjänstgöra en period.

Det finns också en stiftsstyrelse, som består av ledamöter (9 pers.) som väljs vartannat år på
generalförsamlingens årsmöte. Delegaterna representerar alla syrisk-ortodoxa församlingar i
Sverige. Stiftsstyrelsen verkställer de beslut som fattas av generalförsamlingen. Stiftstyrelsen
ansvarar för administration och ledning av verksamheten. Prästerskapet under ledning av är-
kebiskopen ansvarar för och leder den andliga verksamheten, förvaltning av sakramenten
m.m.

De svenska organen lyder under den heliga synoden, som består av ärkebiskoparna och sam-
las varje år i Damaskus/Syrien under ledning av H.H Patriarken. Den behandlar viktiga andli-
ga och kyrkojuridiska frågor.

4.3 Beslut om (vittnen vid) förlovningen

Traditionen att det skall finnas vittnen vid förlovningen är gammal. Däremot har det varierat
från tid till annan vem som kan vara vittne. Enligt Hudoje/Nomocanon, (boken om kyrkans kano-
niska lagar och bestämmelser) har den syrisk-ortodoxa kyrkan följande krav på den som skall
fungera som vittne vid en förlovningsceremoni:

Både fästmannen och fästmön bör representeras av en förmyndare/vittne… Fästmöns
förmyndare ska fråga henne om hon av egen vilja vill bli förlovad. 19

                                                          
19  Barsom S. Murad, Larsson T. (övers.) Ordningen vid förrättandet av vigselns sakrament s 10 Göteborg 1998
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Före emigrationen till väst var nästan alltid föräldrar från den egna familjen dopfader/dop-
moder och förlovnings- och vigselvittnen. Av praktiska skäl godkänner man nu också andra
vittnen vid förlovnings- och vigselceremonierna. I övrigt se ovan om förlovningsakten.

4.4 Beslut om villkor för skilsmässa och om själva processen

Varför anpassar synoden sin kanoniska rätt till tiden och samhällsförändringarna?

Talesättet säger: ”Nöden upplöser alla bestämmelser- förordningar”. När konsekvenserna an-
nars skulle bli oacceptabla, måste synoden anpassa sina beslut till tiden och samhällsföränd-
ringarna.

Den syrisk-ortodoxa kyrkans traditioner utmanas här i Sverige (och i Västeuropa) främst på
familjerättens område. Förändringarna tränger sig på, så att kyrkans ställningstaganden för-
ändras. Dessa enskilda ställningstaganden sker på nationell nivå i tingsrätten, och principerna
i och bakom kyrkans ställningstaganden diskuteras på nationella möten och förankras i kyr-
kans internationella ledning (patriarken och ärkebiskoparna).

När det råder demokrati och yttrandefrihet, och människor får leva sina liv som de personli-
gen önskar inom ramen för landets lagar, blir det svårt att gå emot människors önskemål om
att annullera sina äktenskap, särskilt om de redan fått skilsmässa i den civila tingsrätten.
Synoden kan då besluta att annullera äktenskap och ge de berörda möjlighet att gifta om sig i
kyrkan, om de så önskar, för att undvika att de gifter sig utanför kyrkan eller lever i synd.
Detta skulle drabba också deras kommande barn, som p g a föräldrarnas synd skulle komma
att exkommuniceras (avvisas från nattvardsgemenskap) m.m.

Här skall nu redovisas några exempel på ställningstaganden vid nationella möten. Dåvarande
ärkebiskopen Afram Aboodi diskuterade och beslutade tillsammans med sina präster vid ett
möte i Norrköping den 28/ 5/ 1982 följande:

§ 4 Mötesdeltagarna beslutade att i fortsättningen om det blir oenighet i någon familj
som leder till kyrklig utredning, och rättvisa som försöker att medla mellan parterna och
försöker ena parterna för att undvika skilsmässa, skall biskopen ta hänsyn till den tjänst-
görande prästens åsikt i det aktuella distriktet, och fråga om vad han tycker om fallet,
Han skall vara som en rådgivare i fallet. 20

Vid ett möte i Linköping 16/ 5/ 1985 med den dåvarande ärkebiskopen Afram Aboodi och de
då tjänstgörande prästerna fattades följande beslut:

§ 7 Ingen präst får viga ett par om mannen är under 18 år och flickan är under 16 år,
även under de omständigheterna gör ärkebiskopen en utredning innan han ger tillstånd
Ingen får sitt äktenskap annullerat (får skilja sig) om det inte har gått minst fem år från
den dag då ansökan inlämnats till kyrkans tingsrätt (om paret varit gifta länge). För de
som varit gifta kortare tid, ska ärkebiskopen, två präster plus den församlingens präst
medla mellan paret som ansökt om annullering av äktenskap (skilsmässa). Om man ef-
ter flera försök inte lyckas skapa fred mellan paret, då ska man träffas igen. För att ta ett
nytt beslut, om vad man skall göra härnäst. 21

                                                          
20  Protokollsutdrag från prästmötet  i Norrköping 82 05 28
21  Protokollsutdrag från prästmötet i Linköping    85 05 16
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Senast man diskuterade annullering av äktenskap (skilsmässa) och administrationsavgiften var
vid generalförsamlingens (centralstyrelsens) årsmöte i Jönköping 1/ 5/ 2004..

§ 11 Efter lång debatt beslutade årsmötet att bordlägga punkten som handlade om
skilsmässofrågor för att ta upp ärendet för behandling vid ett senare möte. 22

Diskussionen är intensiv även bland den syrisk-ortodoxa kyrkans medlemmar. Några är för
skilsmässa och vill att det ska gå snabbare att skilja sig. Andra tycker att man bör vänta längre
på ett sådant beslut. En tredje grupp tycker att kyrkan överhuvudtaget inte ska godkänna nå-
gon annullering av äktenskap (skilsmässa), och hänvisar till bibeln (Matt 19:6).

4.5 Beslut om änkemäns och änkors vigsel

Syrisk-ortodoxa kyrkan har vigt änkor och änklingar sedan länge, men man har tillämpat spe-
ciella bestämmelser, t ex att de inte får kransar/kronor på huvudet. Detsamma har gällt även
för dem som fått sitt äktenskap annullerat (skilt sig) och gift sig en andra gång.

Syrisk-ortodoxa kyrkan har i den nya situationen ändrat och anpassat de punkter i sina be-
stämmelser som går att ändra för att underlätta för sina medlemmar. När det gäller
”kransarna/kronorna”, fattade prästmötet under ledning av ärkebiskopen följande beslut i Sö-
dertälje, den 23 augusti 2005.

Vigsel krans/krona, får även sättas på huvudet på den person som varit gift en gång tidi-
gare men fått sitt äktenskap annullerat av kyrkans tingsrätt, men utan sjungande av Ho-
milion (Klilo bidhe d`Moran…” 23

                                                          
22  Protokollsutdrag från generalförsamlingens årsmöte i Jönköping 04 05 01
23  Protokollsutdrag från prästmötet i  Södertälje 2005-08-23
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5 SAMMANFATTANDE TOLKNING AV DESSA FÖRÄNDRINGAR

Sverige har förändrats under de senaste 30-35 åren. De första syrianerna invandrade från Li-
banon 1967, och den stora flyktingvågen har kommit sedan mitten av 1970-talet. De senaste
20 åren har också många flyktingar från icke kristen tradition kommit till Sverige. Kulturer
blandas. Man ger och tar från varandra, men för det mesta är det majoritetskulturen som do-
minerar. Den är etablerad bland majoriteten av människorna i det samhälle som flyktingarna
kommer till. Direkt eller indirekt påverkas man av majoritetskulturen, och de flesta flykting-
arna måste förr eller senare anpassa sig till den.

När det gäller familjeförhållanden, äktenskap och skilsmässa, ser man från början att det finns
stora skillnader mellan den kultur en flykting har med sig hemifrån och den nya kulturen i
framförallt väst. Så småningom suddas en hel del av skillnaderna ut. Men det sker i olika takt
inom olika flyktinggrupper, och olika individer från ett och samma land påverkas olika myck-
et.

Jag har beskrivit en förändringsprocess inom den syrisk-ortodoxa kyrkan, både bland med-
lemmarna och inom kyrkans ledning, när det gäller synen på äktenskap och skilsmässor. Man
blir påverkad av den nya kulturtraditionen, och indirekt blir man tvungen att anpassa sig på
många områden, framförallt levnadssättet och familjeförhållanden.

Jag har studerat hur förlovning, äktenskap och skilsmässa/annullering av äktenskap gått till
historiskt, och hur de går till och förstås nu i Sverige, både kyrkligt och juridiskt//borgerligt.

Traditionellt uppfattades förlovningen som halva vägen till äktenskapet, som var slutmålet.
Både förlovningen och äktenskapet ansågs vara en angelägenhet inte bara för paret som skulle
gifte sig, utan i högsta grad också för parets släktingar. Inte alltför sällan var det föräldrarna
som bestämde vem deras barn skulle förlova och gifta sig med, och oftast blev det så som
föräldrarna hade bestämt. Ungdomarna var mer eller mindre tvungna att säga ja, när de tillfrå-
gades under förlovningen och vigselceremonin. En tredje part i det hela var förmyndarna/
vittnena, som oftast var desamma som dopföräldrarna, och som hade stort ansvar. Förlov-
ningsakten kallades på syriska ”jamino” vilket betyder ”höger händer förenas”, dvs man är
överens om alla villkor och om att allt är som det ska enligt de kanoniska lagarna (se under
punkt 2.1). I själva äktenskapet fullbordar paret som förlovat sig sitt äktenskap. Detta anses
vara en helig och hedersvärd inrättning som är till att bevara livet och människosläktets fort-
levnad. Äktenskapet är också ett av den syrisk-ortodoxa kyrkans sju sakrament (mysterion).

Under olika tidsperioder har det funnits olika kanoniska lagar som skall passa till den sam-
hällskultur och den tid som människorna lever i. Den heliga synoden (biskopsmötet) diskute-
rar dessa förändringar och kommer med nya, reformerade kanoniska lagar och bestämmelser,
som är anpassade till det nya samhällets kultur och värderingar utan att göra avkall på de
grundläggande värdena i den kanoniska lagen eller förordningen. Processen tar olika lång tid
beroende vad det är som skall reformera, i vilket samhälle eller i vilket land majoriteten av
kyrkans medlemmar bor och hur stort trycket från medlemmarna är beträffande förändringar-
na.

Det i den svenska miljön som utmanar den traditionella synen på äktenskapet är den syn man
har på människan som samhällsmedborgare. Människan som individ (det individuella) är i
Västvärlden favoriserad framför människan som en del av helheten (det kollektivistiska), me-
dan det är tvärtom i Medelhavsländerna. Detta innebär att det i Västvärlden är individen som
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avgör och bestämmer vad som är bäst och vem man vill dela sitt liv med som gift eller sambo.
Detta innebär en stor utmaning mot den traditionella syrisk-ortodoxa förståelsen av äktenska-
pet.

Utmaningarna kommer inte enbart från det civila samhället, utan även från Svenska kyrkan
som inte ser äktenskapet som ett sakrament. Ett par som är medlemmar i syrisk-ortodoxa kyr-
kan och som vill skilja sig ansöker om skilsmässa hos församlingsprästen och kyrkans tings-
rätt. När medlingsförsöken misslyckas och den kyrkliga processen drar ut på tiden, kan paret
ansöka om skilsmässa i den statliga tingsrätten och så småningom får ut skilsmässa där, men
enligt kyrkan är de fortfarande gifta. Om de av en eller annan anledning söker sig till Svenska
kyrkan, när de vill gifta om sig, händer kan de bli vigda i Svenska kyrkan, fastän deras skils-
mässoärende ej är avslutat i deras ursprungliga kyrka, alltså utan hänsyn till deras ursprungli-
ga kyrkas kanoniska lagar och bestämmelser.

Enligt de undersökningar och intervjuer jag gjort finns det olika åsikter bland medlemmarna i
de svenska syrisk-ortodoxa församlingarna om skilsmässa. Några är för och andra är emot.
Några menar att det bör ta kortare tid att få skilsmässa, andra att det skall ta längre tid. Man
för fram olika argument. Det främsta argumentet hos dem som är mot skilsmässa eller menar
att det går alltför fort att skiljas är hänsynen till barnen, som drabbas hårdast när föräldrarna
skiljs.

Motiven och argumenten bakom besluten i kyrkans tingsrätt i den nya svenska miljön är ju
beroende på heliga symodens noggranna överväganden och beslut omkring skilsmässofrågor.
När alla möjligheter att försonas är prövade utan resultat menar man att det är bättre att leva
skilda och då leva som ”goda kristna” än att leva ihop men ofta bråka och oense om det mes-
ta, vilket leder till att man får svårare att leva som en ”god kristen”.
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Bilagor:

A. Ordningen vid förrättandet av vigselns sakrament i Syrisk-ortodoxa
kyrkan 24

När brudparet kommer in i kyrkan står de framför altaret där bruden står till höger om brud-
gummen, och marskalken på hans vänstra sida, brudtärnan på brudens högra sida.

Frågorna:
Först ska prästen fråga brudgummen:

NN, vill du ta NN, här till din lagvigda maka, i enlighet med Guds föreskrifter och den
heliga kyrkans lagar?

Brudgummen ska svara:
Ja, det vill jag.

Sedan ska prästen fråga bruden:
NN, vill du ta NN, här till din lagvigde make, i enlighet med Guds föreskrifter och den
heliga kyrkans lagar?

Bruden ska svara:
Ja, det vill jag.

FÖRSTA DELEN AV GUDSTJÄNSTEN

 Öppningsbön före ringarna välsignelse:

Präst Ära åt Fadern, åt Sonen och åt den helige Ande, som ger lycka åt sina tjänare och glädje
åt sina tillbedjare, och skyddar dem som fruktar honom, nu och i evighet.
Gör oss värdiga, Herre, att i dig ha vår glädjes begynnelse, och låt vårt jubels fullhet få
vara i dig. Låt våra själar och andar jubla i dig, och låt våra sorger försvinna genom din
barmhärtighet. Låt vårt välstånd öka genom din nåd. Låt välsignelser skölja ner över
oss, och låt våra sinnen blomstra. Låt våra brudgummar bli fullkomnade, och våra bru-
dars kronor bli förfärdigade, så att vi kan jubla i dig i evig salighet. Ta med oss i dina
heligas sällskap, så att vi med dem kan lova dig, Fader, Son och helig Ande, i evighet.
Amen.

Psalm 51:
Gud, var mig nådig efter din godhet… används ej i nutiden vid vigseln.

Diakonerna sjunger i kör Brikh dhadi lashmayone… (ibland sjungs bara v 1 och v 4)
Lovad vare han, som har glatt de himmelska härskarorna och har fyllt jordens invånare
med glädje. Nådige Kristus, ge jubel åt dina tillbedjares församling.

Frälsare, sträck ut din högra hand och välsigna genom din nåd de ringar som prästen ger
i ditt heliga namn.

Brudgum, du som har förlovat församlingen med dig själv och krönt henne med din
sanning! Herre, välsigna brudgummarna och brudarna genom din nåds överflöd.

                                                          
24 Barsom S. Murad, Larsson T. (övers) Ordningen vid förrättandet av vigselns sakrament s 16 Göteborg 1998
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Fadern, Sonen och den helige Ande tillbes, Treenighetens mysterium, som himmelska
och jordiska varelser tillber och ärar.

Präst: Shainokh mår…
Herre, låt din frid, genom vilken himlen och jorden försonades, förena våra barn som
har kommit varandra närmare. Låt det bli harmoni mellan dem, så att de kan älska och
acceptera varandra med glädje i alla sina livsdagar och prisa dig, Fader, Son och helige
Ande, i evighet.

Diakoner sjunger i kör: Quqal´yon (tredje melodin) Psalm 45: 2,3,10
Mitt hjärta flöder över av sköna ord. Halleluja!
Jag säger: Min dikt gäller en konung.
En snabb skrivares penna är min tunga. Halleluja!
Du är den skönaste bland människors barn.
Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Halleluja!
Så ser vi att Gud har välsignat dig evinnerligen.
Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. Halleluja!
En drottning står vid din högra sida.

Diakoner sjunger Eqbo; Kadh Shleimun… (avslutande bön)
Salomo talade i liknelser när han sade: Vem är din älskade, som du är så stolt över, du
sköna? Min älskade valdes bland de mångtaliga myriader, vars vingård är församlingen.
Han är vitare än Jakobs vinträd, rödare än Nardins olja, och högre än Libanons cedrar.
Han är Guds avbild, som vi prisar, ty han är härlig.

Diakoner: Stomenkalos, kurieeleison = Stå väl, Herre, förbarma dig

Präst: sjunger texten Husoyo = bön om syndernas förlåtelse
Låt oss be och bönfalla Herren om nåd och barmhärtighet.
Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss. Gör oss värdiga att ständigt, i alla
tider och högtider, lova, tacka, ära och alltid upphöja dig.

Proemion (Inledning)
Ära åt den himmelske brudgummen, som förlovade hedningarnas befläckade församling
med sig själv. Med sitt kors renade och tvättade han henne, och gjorde henne så till en
strålande brud åt sig själv, och bjöd in profeterna, apostlarna och martyrerna till hennes
bröllop. Honom tillkommer lovet; nu, när hans tjänares ringar välsignas, och alltid, i
evighet. Amen.

Här offrar prästen rökelse och säger Likårå= Mina svaga och syndiga…

Sedro = bön som prästen eller en av diakonerna sjunger
Herre, full av godhet, nådens källa och välsignelsernas ursprung, den oförgängliga heli-
ga smörjelseoljan! Du smyckar med dina mångfaldiga gåvor dem som närmar sig dig i
sann tro, och du fyller dem sedan med eviga välsignelser. Genom att du kom i köttet,
Herre, har du fyllt din heliga församling med din Gudomliga vishets välbehagliga lukt
och med den oförgängliga härlighetens utsökta klädnad. Med rättfärdighetens krona
smyckade och förhärligade du henne. Ur vatten och ande gjorde du henne till din lysan-
de förlovade, och med ringen, som är ditt kors och din kropp och ditt blod, som du an-
förtrodde henne, visade du ditt förbund och din enhet med henne. Du har i enlighet med
lagen smyckat denna förlovning, och genom de heliga apostlarna anförtrott oss den
laglydiga vigselordningen. Således, med hjälp av denna ring, kan förlovningen och en-
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heten mellan man och kvinna uppnås. Se, med denna ring blev alla rättvisa och rättfär-
diga fäder och familjers överhuvud välsignade. Herre, du som välsignar allt och som
prisas av alla, nu ber och bönfaller vi dig att ge oss överflödande välsignelser som aldrig
upphör. Välsigna de ringar som vi håller, så att de får vara till att bekräfta förlovningen
för dem som tar emot dem; till blygsamhet och kyskt äktenskap. Låt dem, med hjälp av
dessa, få vara strålande och smyckade och låt dem vandra på de vägar som är behagliga
för din Gudom. Låt dem med glädje och lycka få komma in i denna brudkammare, räk-
nas som värdiga glädjens eviga kammare och få lova dig, och din välsignade Fader, och
din helige Ande, nu och i evighet.

(Präst avslutar med orden: men Alåhå nkabel = Av Gud kan vi få…)

Hymn: sjungs i kör: Lå tzuhin itå = Var inte orolig du trogna församling…

Diakoner: Mårjå mrahmånå = Nådefulle Herre…

Präst: Etro = Rökelsens bön:
 Du sanningens och rättvisans brudgum, som de rena jungfrurnas själar är förlovade
med! Gör dina tjänare här värdiga, de som genom oss ringa tjänare har tagit emot dig
som medlare för sitt äktenskap, så att dygdernas välbehagliga lukt kan stiga från dem.
Låt sann kärlek, frid, harmoni och ogenomtränglig enhet råda mellan dem. Hjälp dem,
Herre, att vara rena för varandra, både i ande och kropp, och att lova och ära dig, nu och
i evighet.

Ringarna välsignas: Måran Yesuh msihå.
Herre Jesus Kristus, sanningens och rättvisans brudgum! Du förlovade hedningarnas
församling med dig själv. Med ditt blod skrev du hemgiftskontraktet, och med dina spi-
kar gav du henne en ring. Liksom den heliga församlingens ring välsignades, välsigna
så nu, Herre, dessa ringar, som vi ger till din tjänare och din tjänarinna. Detta är den
ring med vilken Sara förlovades med Abraham, Rebecca med Isak, och Rakel med Ja-
kob. Med denna ring lades all makt och myndighet över Egypten i Josefs händer. Ge-
nom dess borgen räddades Daniel och blev väldig inför kungen.
Med denna ring togs den förlorade sonen emot. Med denna rings sanning vann de rätt-
färdiga seger, och med dess berömmelse blev köpmännen rika. Stort är därför denna
rings löfte. Det här är ringen som bjuder in släkten och släktled till förlovningarna och
bröllopsfesterna, och samlar de som är långt borta; ömsesidiga förbindelser skapas
mellan dem. Med denna ring förenas brudgummarna och brudarna i äktenskapet. Min
Herre, välsigna + dessa ringar, så att de kan bli tecknet och bekräftelsen på sanna för-
lovningen mellan vår dotter NN och vår son NN Låt dem få motta himmelska välsignel-
ser och föda fram rättfärdiga söner och döttrar. Herre, låt efter din nåd deras löfte få en
lycklig fullbordan. Låt dem i jublande glädje få lova och ära dig, nu och i evighet.
Amen.

Prästen rör sin högra hand över ringarna sjunger och välsignar ringarna:
Låt dessa ringar bli välsignade, och låt dem bli till att fullkomna den heliga församling-
ens barns glädje.

Diakoner: Barekhmore = Välsigna, min Herre

Präst: I Faderns, +
Diakon: Amen.
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Präst: Sonens, +
Diakon: Amen.
Präst: Och den helige Andes + namn, för det eviga livet.
Diakon: Amen.

Präst: Ger ringen till brudgummen och ber följande bön: Jamine dmåran…
Må Herren Jesu Kristi högra hand sträckas ut mot dig i nåd. Ta, tillsammans med denna
synliga förlovningsring, emot hans osynliga barmhärtighets nåd. Må denna högra hand,
som är full av salighet som öser ut välsignelser, vara med dig och skydda dig i alla dina
livsdagar. Amen

Präst: Ger ringen till bruden och ber följande bön: Jamine dmåran…
Må Herren, Jesu Kristi högra hand nu sträckas ut mot dig med nåd. Ta, tillsammans med
denna synliga förlovningsring, också emot hans osynliga nåds välsignelse, som ger
omätlig välgång åt dem som tar emot den, och som inte för med sig någon bedrövelse.
Då kan du med sund själ och kropp, och glädje i hjärtat, lova honom i evighet. Amen.

Präst: ber följande bön över brudparet: Mårjå dsåbe…
Må Herren, som gläder sig över alla människors liv, glädja sig i era liv och välsigna er
förlovning.
Må Kristus, den himmelske brudgummen, besegla er vigsel med den sanna vigseln, och
må hans högra hand vila på er och beskydda er från alla skador.
Må vår Herre, skänka er välsignelsens och nådens frukter, och må ni så glädja er över
dem som Abraham gladde sig över Isak, Isak över Jakob, Jakob över Josef, Isai över
David, Hanna över Samuel, och som Aron över Eleasar. Låt Guds namn äras bland er.
All ära åt honom och hans nåd, och må välsignelser komma över er i evighet. Amen.

Präst: Slutbön på del ett: Uatoun ahaij…
Och till er, våra trogna bröder, som har gjorts rättfärdiga av Gud, som har kommit och
tagit del i att bevittna detta: Må han tilldela er en ypperlig belöning och alltid skänka er
allt gott. Må vår Herre Jesu Kristi kors beskydda er dag och natt från den onde och hans
härskaror i evighet. Amen.

Sedan följer hymn som sjungs i kör:
Sharbekh Hitho=Du församling…
Kadishat Alåhå…Abun dbeshmayå = Helig är du, Gud…Fader vår,…

ANDRA DELEN AV GUDSTJÄNSTEN.

Kronorna/kransarna välsignas: Teshmistå trajonithå, dburåkh klile

Präst: Shubhå labå, ulabrå valruhå kadishå
Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

Diakon:  Vahlain mhile uhatåje…
Må hans nåd komma i överflöd över oss svaga och syndiga, i båda världar, i evig-
het.Amen.

Präst läser denna bön: Ashvålan mårjå Alåhå…
Herre, gör oss värdiga för det ändlösa bröllopet och den eviga kammaren. Liksom du
har inbjudit dessa gäster till den festen, Herre, inbjud så också oss tillsammans med dem
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till din eviga glädje, så att vi med dem och bland dem får vara värdiga att ära och lova
dig, och din Fader, och din helige Ande, nu och i evighet. Amen.

Diakoner sjunger denna hymn: Msihå dbarekh lkine…
Kristus, du som välsignade de rättfärdiga i gångna tider! Välsigna dina tjänare med din
nåds överflöd. Förbarma dig över oss, Gud.
Herre, du som välsignade Adam och Eva! Välsigna dina tjänare med din nåds överflöd.
Förbarma dig över oss, Gud.
Herre, Välsigna brudgummen och bruden, och gör dem värdiga att få stiga in i din
kammare. Förbarma dig över oss, Gud.

Diakoner sjunger denna Hymn: Mårjå bhailokh…
 Herre över din makt…(Ps. 21:2-5)

Diakoner sjunger denna text: Eqbo, Hithå Kadishtå…
Kristus, din heliga församling, som har stått fast i sin tro, lovar dig ständigt, ropar och
säger: Helig är du, du odödlige, våra själars frälsare.

Diakon: Stomenkalos, Kurieeleison,
Prästen läser Husåjå

Präst: Nsale koulan…Låt oss be och bönfalla Herren… (Proemion)
Ära åt den andlige brudgummen, den himmelske kungen och eviga kronan, den oför-
gängliga mitran, som fullkomnar våra brudgummar och gör våra brudar glada; som upp-
fyller oss med fröjd, driver bort våra sorger och fullkomnar oss i goda gärningar; som
gör brudgummarna, brudarna och de ädla gästerna glada i sin ståtliga brudkammare.
Honom tillkommer lovet; nu, när hans tjänares glädje fullkomnas, och alltid, i evighet.
Amen

Sedro
(Ett sammandrag: Här läses texten som belyser om att Gud skapade himlarna, jorden
och allt som finns i, att Gud skapade änglarna,. Gud skapade Adam som sin avbild och
satte honom i Eden och skapade Eva och förde fram till Adam, välsignade dem och sa
”Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er”,)

här välsignar prästen brudparet
och ber: att Gud välsignar deras äktenskap, så att de kan förenas och leva i kärlek och
harmoni med varandra och att Gud ska skänka dem rättfärdiga barn som respekterar och
lyder dem.

Prästen uppmanar brudparet att älska varandra.
För brudparet läses det Paulus har skrivit

Män älska era hustrur såsom Kristus älskade sin församling.
Och hustrur, älska era män såsom kyrkan älskade Kristus (Ef. 5:21 ff)

efter texten här ber prästen
Låt dem också dygdigt tjäna och tillbe dig. Detta ber vi genom din helige och enfödde
Sons nåd, barmhärtighet och godhet; med honom och med din helige Ande lovar och
ärar vi dig, nu och i evighet. Amen.

Präst: Men Alåhå nkabel husåjå
Av Gud kan vi få våra skulder efterskänkta…
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Diakoner sjunger hymnen: Må safirat bath ame
Så vacker du är, hedningarnas dotter…

Diakoner fortsätter med: Mårjå mrahmånå
Nådefulle Herre, förbarma dig över oss…

Präst: (Etro).
Herre, ta emot denna rökelse, som vi offrar inför din höga och osynliga Gudom. Välsig-
na efter din nåd dina tjänare här, deras  hem, och dem som bor i det. Herre, gör det likt
det som forntidens rättrådiga män, som behagade dig, hade. Få det att överflöda genom
din välvilja. Mångdubbla dina välsignelser i det, och skydda dem som bor i det och oss,
genom din nåd. Vi lovar och ärar dig i evighet.

Diakon: Mårjå amlekh
Herren är nu konung! Han har klätt sig i härlighet. Herren har klätt sig, rustat sig med
makt. Halleluja! (Ps.93:1)

De fortsätter att sjunga: Favlus slihå…
Jag hörde Paulus, den salige aposteln, säga: ”Om någon kommer till er och predikar i
strid med vad jag har predikat, ska församlingen utesluta honom, om det än vore en
ängel från himlen”. Se det uppstår olika läror i alla delar av världen. Salig är han som
börjat och slutat i Guds lära.

En av diakonerna läser Paulus brev till efesierna (5: 21-33)
(Brevet handlar om att underordna sig varandra, särskilt att kvinnan underordnar sig sin
man, som församlingen underordnar sig Kristus, män skall älska sina fruar, såsom
Kristus älskar församlingen och offrat sig för den. Här betonas också att liksom man
vårdar sin kropp skall man älska varandra som en kropp. Eftersom de två skall vara ett
kött. Paulus jämför mannen och kvinnan med Kristus och församlingen att älska och ha
vördnad för varandra.)

Diakon: Burekthe dmårjå…
Må Herrens välsignelse vila över er. Vi välsignar er i Herrens namn. Halleluja!

(Nu sjunger diakon och präst växelvis(3ggr) före bibel läsning)

Prästen läser ur Matteus 19 versarna 3-6 eller 3-11.
Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: ”Är det tillåtet att
skilja sig från sin hustru av någon anledning?”  Han svarade: ”Har ni inte läst att skapa-
ren från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man
lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de
inte längre två utan ett kött. Vad gud har fogat samman skall människan inte skilja åt”.
Usajnå lkulhun = Frid vare med er alla.+

Präst: Subhå Labo ulabrå valruhå kadishå
Ära åt Fadern, Sonen och de helige Ande.

Diakon: Vahlain mhile
Må hans nåd komma över oss svaga i båda världar, i evighet. Amen.

Präst: (Fsut…)
Herre Gud, sträck ut din obeskrivliga och osynliga högra hand och välsigna detta bröl-
lop, dem som är inbjudna, och dem som har bjudit in dem. Låt de gamla och de unga
glädjas, och låt jungfrurna och ungkarlarna jubla. Låt deras munnar vara fulla av tack-
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sägelse och deras tungor av lov. Låt dem ära och lova dig, och din Fader, och din helige
Ande, nu och i evighet.

Prästen läser denna text över kronorna/kransarna: (Mårjå dsabeth…)
Herre, du som smyckade himlen med himlaljus: solen, månen och stjärnorna! Gud, du
som krönte jorden med frukter, blommor och blomster av alla de slag! Jesus Kristus, du
som krönte kungarna, prästerna och profeterna! Barmhärtige, som skänkte din triumf till
dina tillbedjare i utbyte mot deras hjältemodiga kamp för att bevara tron! Herre, du som
krönte kung David med segerns krona! Gud, du som lade havet som en krona runt hela
jorden! Du gode, som välsignade året genom din nåd! Lägg din högra hand, som är full
av nåd och barmhärtighet, på de huvuden som dessa kronor sätts på. Låt dem också få
kröna sina barn med rättfärdighet, rättvisa och munterhet. Låt din frid och harmoni följa
dem genom hela deras liv, i evighet. Amen.

Prästen för sin högra hand över kronorna/kransarna och sjunger: Mbarkhin enun…
Må dessa kronor, och de huvuden som de sitter på, bli välsignade och fullkomnade.

Diakon: Barekhmore (välsigna, min Herre).
Präst:+ I Faderns,
diakon: Amen,
präst: + Sonens,
diakon: Amen,
 präst: + och den helige och livgivande Andes namn,
diakon: Amen.

Prästen gör högtidligt korstecknet med kronan tre ggr, över brudgummens huvud och säger:
(Klilå bihde…)

Kronan i vår herres hand kommer, den kommer ner från himlen. Den krona som prästen
(om ärkebiskop eller patriark är närvarande, den högst vördnadsvärde prelaten) sätter på
brudgummens huvud passar honom.

Diakonerna sjunger varje gång efter prästen som säger: Klilå… en av verserna nedan:
           Herre, låt i din nåd brudgummarna jubla över sina kronor, och ge lycka åt brudarna i
           sin brudkammare.
           Hur skinande är inte den krona som Kristus, kungen, formar, och som sätts på
           brudgummens huvud av den vördnadsvärde prästen (eller prelaten).
           Brudgummen är som solen, bruden är som månen, och hela bröllopet symboliserar
           gryningen, som gläder jorden.

Prästen sätter kronan på brudgummens huvud och säger: Nkallåkh mårjå…
Må Gud kröna dig med rättfärdighetens, härlighetens och de goda gärningarnas krona i
evighet.

Prästen för på samma sätt kronan över brudens huvud och växelvis säger tre ggr: Klilå…
Kronan i vår Herres hand kommer, den kommer ner från himlen. Den krona som prästen
(eller den högst vördnadsvärde prelaten) sätter på brudens huvud passar henne.

Diakonerna sjunger växelvis varje gång efter prästen som säger: Klilå. en av verserna :
Brudgummens krona är lik den som Isais son hade, och brudens krona är lik den som de
förståndiga jungfrurna hade.
Jag bär hans ring med gamman och jubel, och gläder mig oerhört i hans kammare.
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Låt brudgummen och bruden jubla idag, ty deras ädla önskningar har uppfyllts av den
gudomliga försynen, som fullkomnar alla.

Prästen sätter kronan på brudens huvud och säger: Nkallekh mårjå…
Må Gud kröna dig med blygsamhetens, rättfärdighetens och rättvisans krona.

Prästen läser en bön över marskalken: Måran Yesuh msihå…
Må vår Herre Jesus Kristus, som välsignade sin marskalk och budbärare Johannes i sin
mors sköte, välsigna dig, marskalk, och göra dig lik en skinande och älskvärd krona,
och bevara dig vid god hälsa till kropp och ande.

(Om marskalken är ungkarl, borde denna bön tillfogas. Utetmanah )
Må du nå din lyckliga bröllopsdag med glädje, och lova honom i evighet.

En bön som läses över brudtärnan: Alåhå dbarekh…
Må Gud, som välsignade Hanna, Fanuels dotter, och Maria och Marta, välsigna dig,
brudtärna, och räkna dig bland de fem förståndiga jungfrurna, och bevara dig vid god
hälsa till kropp och ande.

(Om brudtärnan är ensamstående, borde denna bön tillfogas):
Må du nå din lyckliga bröllopsfests dag med glädje, så att du kan lova honom i evighet.

Prästen ber denna bön över brudparet: Alåhå hatir bmavihbotho…
Må Gud, vars gåvor flödar över, som välsignade Abraham, Isak och Jakob och gladde
sig över att göra dem väldiga, som krönte jorden, bergen och höjderna, den gode som
öser ner regn och dagg och frön, frukter och örter att växa, glädja er i ert äktenskap och
smycka är med alla andliga dygder, så att han styrker era själar i tro, hopp och kärlek
och välsignar det hem som ni går in i. Må han ge er välsignade söner och döttrar och
göra er glada genom de frukter som går ut ur er; må det komma präster, diakoner och
ledare från dem. Må han välsigna allt som ni äger, och ösa obegränsad godhet över er er
genom vänlighet och gåvor av alla de slag. Må Guds nåd alltid vara över gästerna och
värdarna, och må Guds barmhärtighet regna över vår församling, som har samlats i
Kristi namn. Amen.

Hymn av S:t. Jakob som sjungs i kör.
Samtidigt välsignar prästen brudparet: Fsut jamino…

Du Guds Son, sträck ut din hand och välsigna + brudgummen och bruden, likväl som
kronorna på deras huvuden.
Herre, välsigna + brudgummen, bruden och deras gäster, liksom Abraham, Isak och de-
ras offer välsignades.
Herre, välsigna + brudgummen, bruden och alla de som har blivit inbjudna, liksom du
välsignade vattnet i Kana, som blev till vin.
Låt deras livsdagar välsignas + i denna värld, så att de kan bli värdiga att sjunga ditt lov
med förstånd och själ.

Prästen ska sedan läsa följande förmaning för dem: Shubhå labå ulabrå valruhå kadishå
Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande, som välsignar hela sin församling:

(Korta versionen)
Du vår son NN…,vår dotter här har idag lämnat sina föräldrar och bröder, och har an-
förtrott sig dig som din äkta maka. Ta därför hand om henne och ge henne allt som till-
kommer henne i mat, dryck, kläder och hus, så att du noga skyddar henne. Var rättvis
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och rättrådig mot henne i allting. Behandla henne väl,uppträd vänligt mot henne och var
alltid redo att göra henne gott.

Vår dotter NN…, vi uppmanar dig att lyda din man och vara trogen mot honom. Var
också lika mild som duvan och lika tillgiven som turturduvan.

Vi befaller och förelägger er båda att vandra i gudsfruktan; att i harmoni ta emot likväl
lust och nöd; att tåla alla sjukdomar, smärtor och andra motgångar, som händelsevis kan
drabba er, i tålamod och utan klagomål. Var uppmärksamma, så att det inte sker något
svek mellan er. Ni skall hålla er borta från alla synder och överträdelser, så att vi inte
klandras på domedagen på grund av er, eftersom vi har tjänat som medlare i detta äkten-
skap.
När ni lyder oss och följer dessa instruktioner kommer Herren att breda ut sin barmhär-
tighet över er och berika er med ypperliga gåvor. Han kommer att ge er nåd till fullo ge-
nom mångdubbla era ägodelar, förlänga era liv, skänka er välgång och lugn, föröka er
hälsa och er lycka, och rädda er från ogudaktighet och frestelse. Må Gud med beredvil-
lighet och frikostighet jämna ut de svårigheter som kan möta er.
Må han ge er välsignade barn, så att de kan vara kring ert bord som olivträd. Lova Gud,
som ger alla goda gåvor, nu och i evighet. Amen.

Här ska prästen föra samman deras högerhänder och säga:  (Bnajå dilan habibe…)
Våra älskade barn, vi har en sed som vi har fått av våra fäder: att förmana er och göra er
flitiga. Tänk på att ni står inför Gud, som rannsakar hjärtan och ert innersta, och inför
det heliga altaret, korset det tillbedjansvärda evangeliet och inför denna församling.
Från och med nu anförtror vi er, var och en till den andra (och förklarar er vara man och
hustru).
Gud själv ska sannerligen stå mellan er och mig. Jag är oskyldig till era tillkortakom-
manden. Se, du vår son! Det här är din hustru, vars hand vi har lagt i din, och som vi har
anförtrott till Gud och till dig. Håll henne troget. Kom ihåg att du måste svara för henne
inför Gud på domedagen. (prästen avslutar genom att be följande bön: (Mårjå Alåhå
tahr…)
Herre Gud, beskydda dina tjänare, och skydda dem under din nåds vingar. Gör deras liv
framgångsrika och deras livsdagar lyckliga. Låt din högra hand vägleda dem, så att de
kan sjunga ditt lov, nu och i evighet. Amen.

Prästen ber en bön när kronorna tas bort: (Måran Yesuh Msihå…)
Vår Herre, Jesus Kristus, du som kröntes med en törnekrona och utplånade satans mak-
ter! Välsigna dina tjänare, liksom du välsignade vår far Adam och vår mor Eva, och Set,
Noa, Abraham och Sara, Isak och Rebecka, Jakob och Rakel, Josef och Asenat, och Da-
vid, som var kung, profet och din heliga församlings sångare. Herre, gör dem till ett väl-
signat par, som försöker överträffa varandra i rättfärdighetens goda gärningar. Nu lägger
de undan dessa tillfälliga kronor, Herre. Låt dem få sitta runt ditt himmelska bord, bland
dem som är värdiga den eviga kronan. Ty med dem får vi lovsjunga och ära dig, och din
fader, och din helige Ande, nu och i evighet. Amen.

Vi ber Fader vår…= Abun dbeshmajå...

Sedan den niceanska trosbekännelsen= Abå ahid…

Diakoner sjunger i kör jungfruns hymn: Barth malkö bsubhå…
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Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. Halleluja, H.
En drottning står vid din högra sida.
I guld från Ofir. Halleluja, H.
Hör, dotter, och ge akt, och böj hit ditt öra.
Glöm nu ditt folk och din faders hus. Halleluja, H.
O må konungen få ha sin lust i din skönhet.
Ty han är din herre. Halleluja. H.
Och för honom skall du falla ned.

Diakon: Barekmor = Välsigna, min Herre.

Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.
(Diakon) Från evighet till evighet. Amen.

Du som är de trognas stolthet! Be för oss till den enfödde Sonen, som kom fram ur dig,
så att han kan förbarma sig över oss alla. Stomenkalos, Kurieeleison.
Ärkeängeln kom med ett budskap om frid till Davids dotter. Han förkunnade de goda
nyheterna för henne och förklarade: ”Min Herre är med dig, och ur dig ska komma
fram”.

Prästen välsignar brudparet medan man sjunger: Måran itrahamelein…
Herre, förbarma dig över oss genom Maria, din mors, förböner; och välsigna brudgum-
men.
Herre, förbarma dig över oss genom Maria, din mors, förböner, och välsigna bruden.

SLUT
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B. Om vigseln i andra kyrkor

Bibeln och den tidiga kyrkohistorien

Vigselceremoni i någon form har funnits även före kristendomen. Hur den gick till vet vi där-
emot mycket litet om. På flera ställen i Gamla testamentet står det ”förde fram henne till ho-
nom”, ibland med namn, ibland ”till mannen”. Det första är 1 Mos 2:

Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde
igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna
och ´förde fram henne till mannen´. Då sade mannen: ”Den här gången är det ben av mina ben,
kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av mannen är hon tagen ”. Det är därför en man lämnar
sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. 25

Också det andra exemplet är från 1 Mosebok.

Jakob sade till Laban: ”Ge mig nu min hustru, tiden har gått. Låt mig komma samman med hen-
ne.” Då inbjöd Laban alla i grannskapet och ställde till med fest. Men när det blev kväll tog han
sin dotter Lea och ´förde henne till Jakob´, och han låg med henne. 26

Det finns många andra exempel i Gamla testamentet om äktenskap och äktenskapsbrott, t ex i
2 Mos 20:14:

Du skall icke begå äktenskapsbrott.

Detta måste innebära att det fanns äktenskap i någon form, även om vi inte vet hur vigselce-
remonin gick till.  Men det visas i de ovanstående exemplen att äktenskapet är viktigt, och att
man därför inte skall bryta äktenskapet. Man kan se fler exempel i 5 Mos 5:18 och 24:1ff.

Under Nya testamentets tidsperiod finns också många exempel på att det förekom äktenskap
och på att man höll bröllop i samband med äktenskapets ingående, t ex bröllopet i Kana. Inte
heller i Nya testamentet står det hur vigseln och äktenskapsakten gick till, men det framgår att
äktenskapet var viktigt och att man därför inte får bryta det

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar
var också bjudna till bröllopet. 27

Ni har också hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28

Äktenskapet måste hållas i ära. Detta framgår av bibeltexten.

Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. 29

Även om vigselakten sett olika ut i olika tider när det gäller både texten, strukturen och for-
men, finns en gemensam nämnare, nämligen att det är någon person i ledande ställning som
”förde fram” kvinnan till mannen. Först var det Gud själv som ”förde fram” kvinnan till man-

                                                          
25 1 Mos 2:21-24
26 1 Mos 29:21-24
27 Joh 2:1f
28 Matt 5:27
29 Hebr 13:4
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nen. Sedan var det Laban som ”förde fram” sin dotter till Jakob. Det finns säkerligen många
fler exempel i Gamla testamentet med liknande uttryck. Under Jesu livstid ingicks troligen
äktenskapet på liknande sätt. Men efter Jesu Kristi himmelfärd ordnade apostlarna en text, en
form och struktur för vigselakten som kan ha sett annorlunda ut än den idag använda vigsel-
akten (gudstjänsten) men som hade samma förutsättningar nämligen att:

1) äktenskap måste ingås av fri vilja,
2) vigseln måste utföras av en präst,
3) det måste finnas ringar som välsignas och som blir symbol för att de två binder ihop sina

liv med varandras, och lovar varandra evig trohet,
4) att det måste finnas vittnen under vigseln.

Innehållet i vigselaktens (gudstjänstens) text har varierat genom tiderna och i olika kulturer.
På följande sidor skall jag jämföra traditionerna och beskriva skillnaderna.

Först vill jag beskriva kortfattad vigseln inom serbisk- ortodoxa kyrkan, armenisk- ortodoxa
(apostoliska) kyrkan och även beskriva i korta sammandrag vigseln i svenska kyrkan och i
katolska kyrkan. Slutligen vigselritualet enligt syrisk- ortodoxa kyrkans tradition.

Vigselritualet i Serbisk-ortodoxa kyrkan i kort sammandrag:

Det ortodoxa vigselritualet börjar med trolovningen, där brudparets ringar välsignas och väx-
las. Brudparet välsignas och bekräftar inför Gud sin avsikt att förena sig i det heliga Äkten-
skapet. Ringarna blir synliga tecken på detta. Tidigare förrättades trolovningen skilt från själ-
va vigseln, och den är ur kyrkorättslig synpunkt lika bindande som äktenskapet (Trullo kanon
98).

Trolovningsformuleringen lyder:

Guds tjänare NN trolovas med Guds tjänarinna NN;
i Faderns, och Sonens, och Den Helige Andes namn. Amen.
Och omvänt:
Guds tjänarinna NN trolovas med Guds tjänare NN;
I Faderns, och Sonens, och Den Helige Andes namn. Amen.

I ritualet lyfts bl a ringens bibliska betydelse fram: Josef gavs genom ringen makten i Egyp-
ten. Daniel upphöjdes i Babylon genom en ring. Tamar mottog sanningen genom en ring. Den
förlorade sonen fick genom en ring motta sin förlåtande faders nåd (Luk 15:11 ff).

Själva vigselritualet, som i våra dagar vanligen firas alldeles i anslutning till trolovningsritua-
let, är i liturgisk mening brudparets gemensamma inträde i himmelriket. De båda ritualen
sammanlänkas genom sjungandet av psalm 128, som leder tankarna till äktenskapets förverk-
ligande, både ur ett jordiskt och ur ett eskatologiskt perspektiv. Det förbund som brudparet
ingått i trolovningen får sin sakramentala fullbordan i de heliga Gåvorna. Brudparet håller
brinnande ljus i sina händer. Genom de frågor den förrättande prästen ställer, försäkrar sig
denne och församlingen om att brudparet ingår detta äktenskap av egen och av ingen påtving-
ad vilja, och om att inte finns några hinder för ett äktenskap
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Nästa centrala handling är den viktigaste i ritualet. Brudparet krönes med kransar (i slavisk
tradition kronor), i det prästen korstecknar de båda med kransarna/kronorna och säger:

Guds tjänare NN viges med Guds tjänarinna NN; i Faderns, och Sonens, och Den Heli-
ge Andes namn. Amen,
och omvänt:
Guds tjänarinna NN viges med Guds tjänare NN; i Faderns, och Sonens, och Den Heli-
ge Andes namn. Amen.

Kransarna/kronorna placeras på brudparets huvuden som tecken på deras seger över de fres-
telser som det föräktenskapliga livet kan ha inneburit och som ett tecken på att de är sin fa-
miljegemenskaps, sin ”lilla kyrkas”, kung och drottning. Men kransarna/kronorna är även
martyriets symboler, då vägen till Himmelriket går genom martyriet. Ett sant kristen äkten-
skap är ”den lilla kyrkans” vandring till Himmelriket.

Kristi närvaro och förebild är en ständig påminnelse om äktenskapets kallelse och livskraft i
familjens ständiga korsfästelse av dess största fiender: Själviskheten, självgodheten, egenvil-
jan, egenkärleken. ”Herre, vår Gud, krön dem med ära och härlighet”, säger sedan prästen, i
det han trefaldigt välsignar brudparet.

Två textläsningar följer. Episteltexten är Ef.5:20-33 (om relationen mellan Kristus och Kyr-
kan som en förebild för relation mellan mannen och kvinnan), och evangelietexten är Joh.
2:1-11 (om frälsarens välsignelse av äktenskapet genom sin närvaro vid bröllopet i Kana).

Så småningom följer drickandet ur den gemensamma bägaren. Äktenskapet mellan ortodoxa
kristna makar hör tätt samman med den heliga Eukaristin. Tyvärr har den ortodoxa vigseln
alltmer isolerats från eukaristins mysterion. Detta beror möjligen på den allmänna sekularise-
ringen och på att ett allt större antal äktenskap ingås mellan ortodoxa och icke- ortodoxa
kristna, då gemensam kommunion inte är möjlig. Kvar finns dock alltid att brudparet dricker
ur den gemensamma bägaren. Detta visar på deras oupplösliga gemenskap - att de hädanefter
tillsammans skall dricka både ur glädjens bägare och, om så behövs, ur lidandets kalk.

I slavisk tradition är det vanligt att brudparets högerhänder är sammanbundna vigselakten
igenom. När den trefaldiga vandringen runt vigselbordet som sedan följer skall företas, för-
enar prästen brudparets händer under sin epitrachilion (ståla) och leder dem tillsammans i
procession. Processionen i ring symboliserar vandringen till evigheten, de tre varven vand-
ringen i Den Heliga Treenigheten. Under första varvet sjunges tropariet (hymnen) om profe-
ten Jesajas förutsägelse om Guds Sons, Immanuels människoblivande och födelse genom
jungfrun. Under det andra, besjungs de heliga martyrerna som kämpat den goda kampen och
förvärvat segerkransarna med bönen att de skall be till Herren för våra själars frälsning. Under
det tredje varvet besjungs Kristus vår Gud, Han som är apostlarnas och martyrernas glädje,
deras som förkunnar Den Heliga Treenigheten.

Slutligen tas kransarna/kronorna av och slutvälsignelsen sker. I äldre tider brukade brudparet
bära kransarna i en hel vecka, en egen festhögtid, för att på den åttonde dagen komma tillbaka
och få dem avtagna. 30

                                                          
30 Redovisningen bygger på uppgifter från Fader Micha Jaksic.
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Vigselritual i Armenisk- ortodoxa (apostoliska) kyrkan i kort sammandrag:

Om detta inte gjorts före vigseldagen, inleds vigselritualet inleds med förlovningsakten, då
ringarna välsignas och växlas inför vittnen och av en präst. Därpå följer vigselritualet.

Prästen frågar Brudgummen::
NN… Vill du ta NN… här till din lagvigda maka, i enlighet  med Guds befallning och
den heliga kyrkans lagar?
Brudgummen ska svara: Ja!

Prästen frågar Bruden:
NN…Vill du ta NN… här till din lagvigde make, i enlighet med Guds föreskrifter och
den heliga kyrkans ceremonier?
Bruden ska svara: Ja!

Prästen inleder med öppningsbön. Kyrkliga hymner sjungs. Prästen ber rökelsebön och sedan
fortsätter han med välsignelse av ringarna som han ger brudgummen och bruden. Sedan läser
prästen en välsignelsebön över brudparet. Kyrkliga hymner sjungs.

Den andra delen av akten inleds: I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Prästen läser en bön följd av en kyrklig hymn. Sedan läser prästen ytterligare en välsignelse,
varpå följer textläsning ur bibeln. Efter läsningarna sjunger prästen en välsignelse över brud-
paret och över kronorna/kransarna, som han sätter på brudparets huvud.

Prästen läser en välsignelse över brudparet. En kyrklig hymn sjungs. Prästen förenar brudpa-
rets händer, läser välsignelsen över dem och ger dem nattvard. Under tiden sjungs kyrkliga
hymner, och prästen avslutar med att välsigna paret och de närvarande. 31

Vigselgudstjänst  enligt Svenska kyrkans ordning:

Inledningsmusik
Psalm
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

Lovprisning
Underbara är dina verk…

Inledningsord:
Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, NN och NN.
Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje.
Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och
glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva i
förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet,(att tillsammans ta emot
och fostra sina barn) och att troget stå vid varandras sida.(Alternativ finns).

Bibelläsning:
Låt oss nu höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.  Matt 19:4-6

                                                          
31 Redovisningen bygger på uppgifter från Fader Sarkis Malkoun.
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Någon eller några av Höga V 8:6-7, Ef 5:1-2, Rom 12:9-10,15, Gal 6:2 och 1 Kor 13:4-
7,13.

Frågorna:
Prästen frågar brudgummen:
Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru och älska henne i nöd och lust?
Brudgummen svarar:  Ja.
Prästen frågar bruden:
Inför Gud och denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din man och älska honom i nöd och lust?
Bruden svarar: Ja.

Bön över ringarna/ringen:
Brudparet ger prästen ringarna/ringen
O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt dessa ringar/ denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek
och trohet. Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre.
Församling:  Amen.
Prästen återlämnar ringarna.

Löftena och ringväxlingen:
(Dessa löften, med respektive utan förestavande, används. Löftena kan i stället formule-
ras fritt av brudparet i samråd med prästen. De skall ge uttryck åt brudgummens och
brudens vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt. )
Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
Prästen förestavar löftet för brudgummen:
Jag, NN, tar dig, NN, nu till min hustru att dela glädje och sorg med dig och vara trogen
tills döden skiljer oss åt.
Prästen förestavar löftet för bruden:
Jag, NN, tar dig, NN, nu till min man att dela glädje och sorg med dig och vara trogen
tills döden skiljer oss åt. (alternativ finns)
Ringväxling äger rum.

Tillkännagivandet:
Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna för-
samling/dessa vittnen. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin
sanning nu och alltid.

Psalm: Kan utelämnas.

Förbön:
(Prästen eller någon av brudparets vänner ber den första bönen nedan eller en fritt for-
mulerad förbön. Som alternativ kan prästen/försångare sjunga (läsa) den andra bönen
nedan eller annan formulerad förbön med liknande innehåll.)
Låt oss bedja: Himmelske Fader, vi tackar dig för denna dag. För dess glädje…
Eller:
Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud, himmelens … (kan även sjungas)

Herrens bön
Välsignelsen
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.
Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter psalmen.
Vigselbeviset överlämnas här eller efter psalmen.

Psalm: …
Avslutningsmusik.

Välsignelse i Svenska kyrkan över borgerlig ingånget äktenskap

En gudstjänst med kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap utformas som
vigselgudstjänst med undantag av frågorna, löftena och ringväxlingen och tillkännagivandet.
Gudstjänsten innehåller alltså följande huvudmoment.
1. Lovprisning,
2. Inledningsord,
3. Bibelläsning,
4. Bön över ringarna,
5. Förbön,
6. Herrens bön,
7.   Välsignelsen. 32

Vigsel i katolska kyrkan

Äktenskapet är i katolska kyrkan liksom i ortodoxa kyrkor ett av de sju sakramenten. Före
vigseln håller prästen tre gånger samtal med paret, som förbereder sig för vigseln.

Det finns två olika former för vigsel, den ena med mässa, den andra utan mässa. Annars är det
samma ritual.

Efter en inledande psalm, korstecknet och hälsningen beder prästen denna eller liknande bön:

Gud, du upphöjer äkta makars förening till ett sakrament och gör deras förbund till ett
tecken på Kristi förening med kyrkan. Hjälp N och N, som vill tjäna dig, att i sitt liv
förverkliga vad de i tron har sett och lärt. Genom vår Herre Jesus Kristus… Amen.

Sedan följer en eller flera läsningar ur den heliga Skrift. Vigseltalet följer så.

Äktenskapslöftet:
Kära brudpar, ni har kommit hit för att av Herren få er kärlek bekräftad inför mig som
kyrkans tjänare och denna församling. I rikt mått välsignar Kristus er kärlek…

Sedan följer de sedvanliga frågorna om de vill ingå i äktenskap med varandra utan tvång, av
fri vilja, med ömsesidig kärlek och respekt, om de är beredda att ta emot de barn Gud låter
dem få och fostra dem enligt Kristi och hans kyrkas bud [vid blandäktenskap behöver den
icke katolska parten inte svara på denna fråga om barnens katolska fostran.] Paret svarar ja på
frågorna.

                                                          
32 Den svenska kyrkohandboken s 181 Verbum Stockholm 1999
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Brudparet uppmanas att fatta varandras händer och ge uttryck åt sitt samtycke.:
Brudgummen:

Jag NN tar dig NN till min äkta hustru och lovar att vara dig trogen i medgång och mot-
gång, i sjukdom och hälsa och att älska och ära dig, i alla våra livsdagar.

Bruden uttalar samma ord.
Prästen välsignar…

Vad Gud har förenat får människan icke åtskilja.

Ringarna växlas,
Prästen välsignar ringarna…
Brudgummen ger bruden ringen och säger:

N, ta emot denna ring och bär den som ett tecken på min kärlek och trohet. I Guds Fa-
derns och Sonens och den helige Andes namn.

Bruden ger brudgummen ringen och uttalar samma ord.

Sedan ber prästen en förbön: Kära församling…
Sedan ber alla. Fader vår…
Prästen uttalar välsignelsen över brudparet och de närvarande och ber en bön för brudparet,
ger brudparet kommunionen samt uttalar välsignelsen hemsändningen. 33

Katolska kyrkan godkänner inte äktenskap som är ingången i en kyrka som inte har äktenskap
som ett sakrament, när det gäller blandäktenskap måste man ha dispens från biskopen.

                                                          
33 svensk-Katolsk bönbok Oremus s 472 Stockholm 1986
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C. Intervju med ärkebiskopen och tingsrättens jury

Intervju med ärkebiskopen

Intervjun med H.H ärkebiskop Benyamin Atas gjordes i Södertälje 04 11 08
Jag ställde en del frågor och fick svar på mina frågor (även skriftligt) enligt nedan:
1) Vad säger synnodens beslut om skilsmässa?
      Se svaret under punkt 2.4
2) Varför anpassar synnoden sin kanoniska rätt till tiden och samhällsförändringarna?

Se svaret under punkt 4.4
3) Vilka problem blir aktuella i samband med att ett par ansöker om skilsmässa?

Se svaret under punkt 4.1
4) Hur fungerar processen i kyrkans tingsrätt?

Se svaret under punkt 4.1
5) Finns det någon statistik över antalet skilsmässor?

Svar: Det finns tyvärr ingen statistik på antalet skilsmässor. Vi för inget register över dem.
6) Hur länge måste ett par vänta innan de får sitt skilsmässobrev?

Svar: Vid situationer där det finns otrohet med i bilden, tar det inte så lång tid att få sitt
äktenskap annullerat, eftersom bibeln också ger möjlighet till detta. (Matt 19:9)
Även i situationer där hotelser eller svår misshandel har förekommit behöver ärendet inte
ta så lång tid. Men i vanliga fall och om paret envisas med att skilja sig efter alla med-
lingsförsök, kallas paret till kyrkans tingsrätt tre gånger under ett år för att också denna
skall försöka försona paret med varandra. Om också dessa försök misslyckas,, beslutar
kyrkans tingsrätt om minst tre års väntetid, innan paret kan få sitt äktenskap annullerat och
får sin skilsmässobrev. Väntetiden blir längre för den part som gjort sig skyldig till grova
förseelser i äktenskapet eller mot kyrkans tingsrätt.

7) Vad gör kyrkans tingsrätt om en av parterna vägrar att gå med på att skiljas?
Svar: Kyrkans tingsrätt försöker få den som ansökt om att skilja sig att ta tillbaka sin an-
sökan. Misslyckas detta, kan kyrkans tingsrätt ändå besluta om att annullera äktenskapet.

8) Vad tycker Syrisk–ortodoxa kyrkan om att Svenska kyrkan viger dem som inte är skilda?
Svar: Det är klart att Syrisk–ortodoxa kyrkan betraktar detta agerande som kyrkorättsligt
olagligt och som en inblandning i kyrkans inre angelägenheter.

9) Vad gör Syrisk–ortodoxa kyrkan med de medlemmar som blir vigda i svenska kyrkan?
Svar: Kyrkan betraktar dessa medlemmar som kyrkolagbrytare.

10) Får dessa medlemmar kyrkliga tjänster som nattvard, dop, hembesök m.m.?
Svar: Nej, eftersom de medvetet har brutit mot kyrkans lagar och förordningar. Men vid
ånger, begäran om bot och bikt och sedan kyrkans tingsrätt utmätt motsvarande böter till
kyrkan, får den personen åter åtnjuta kyrkans tjänster som förut. 34

Intervjuer med tingsrättens jury

Jag har intervjuat Fader Chabo Elkhoury, (Norsborg) och Fader Nimatalla Dabbag, (Tens-
ta/Stockholm) och Fader Yusuf Atas, (Södertälje) samma dag 2004 11 08

Alla tre hade före intervjun tillsammans och skriftligt besvarat mina frågor. Bådas svar på
mina frågor var identiska med ärkebiskopens svar, eftersom de följer samma reglemente, och
de hade inget att tilläga till vad ärkebiskopen hade sagt.

                                                          
34 Intervju med ärkebiskopen och tingsrättens jury 041108
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Intervjuer med skilda personer

Jag har förmånen att ha förtroende hos folk, och det ingår också i min yrke som präst att ha
dialog och goda kontakter med människor. Därför har en del av dem som skilt sig ställt upp
på en intervju och för att besvara mina frågor. De har inte behövt uppge sina namn, men jag
har kopia på deras domsbeslut från tingsrätten om äktenskapsskillnad. De har berättat för mig
om hur svårt och ensamt det känns efter skilsmässan. Kvinnor har ofta haft det svårare, efter-
som de har haft mindre möjlighet att gifta om sig jämfört med männen i samma situation på
grund av de rådande traditioner som man lever efter.

Många av paren ångrar sig efter en tid.  På grund av traditionerna får de inte gifta om sig,
även om äktenskapet är annullerat. En del är lyckligare sedan de skilt sig, och detta gäller
både dem som gift om sig och dem som inte gift om sig

Vid intervjun med Fader Micha Jaksic (serbisk-ortodox präst i Linköping) 041203, framkom
att det även i Serbisk-ortodoxa kyrkan finns skilsmässa, när inga förutsättningar för försoning
finns och församlingsprästen försökt med flera medlingsförsök. Prästen framlägger då ärendet
för kyrkans tingsrätt, och även där tar man ut en administrations avgift.

Vid intervjun med den katolske prästen i Linköping, Fader Paul Redmond,, 050725 framkom
att skilsmässa inte finns i den katolska kyrkan. Äktenskap kan dock annulleras
1) om det framkommer att en av parterna inte är döpt, och vägrar att låta döpa sig,
2) om en av parterna kan bevisa att den andre hade använt sig av bedrägeri i äktenskapet,
3) om det kan bevisas att en av parterna inte tar äktenskapet på allvar,
4) om en av parterna vägrar tillåta den andre att kunna utöva sin kristna tro,
5) om en av parten inte fullgör sina äktenskapliga plikter t ex vägrar ha barn.

Statistik

Jag har under min intervju frågat både ärkebiskopen och medlemmarna i kyrkans tingsrätt om
det finns någon statistik på dem som skilt sig men har fått som svar att kyrkans tingsrätt inte
för något register över dem som skiljer sig. Men jag uppskattar att det kan handla om några få
procent av de som är gifta.



43

KÄLL OCH LITTERATUR FÖRTECKNING

Ansökan om hindersprövning, Skatteverket 2005 (erhållen genom skattemyndigheten i Linkö-
ping)

Barsom S. Murad, (översättning från syriska till engelska, Larsson T. översättning från eng-
elska till svenska) Ordningen vid förrättandet  av Vigselns Sakrament (enl. den syrisk- orto-
doxa kyrkan) Utgiven av Gabriel Yalgin, Göteborg 1998

Bibel 2000, Bibelsällskapet Stockholm 2000.

Gregorios Bar Hebraeus, Nomocanon Bar Hebraeus förlag Glane/Losser, NL 1986

Den svenska kyrkohandboken I och II, Verbum förlag AB, Stockholm 1999.

Linköpings tingsrätt  Borgerlig vigsel (erhållen från Lhena Carlsson) Linköping 2005

Oremus.  Svensk katolsk bönbok, Stockholms katolska stift 1986

Rembe Annika, m fl. Juridik till vardags, Wahlström & Widstrand Stockholm 1991

Sjögren Annick, Här går gränsen. Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medel-
havsområdet, Arena, Stockholm 1993

Wannes Süleyman, ”Den syrisk-ortodoxa kyrkans ankomst och utveckling i Sverige”.
 Linköpings Universitet C Uppsats 2004

Otryckta källor:

INTERVJUER:

Ärkebiskop Benyamin Ataş, 04 11 08

Fader Chabo Alkhoury, 04 11 08

Fader Yusuf Ataş, 04 11 08

Fader Nimatalla Dabbag, 04 11 08

Fader Micha Jaksic, 04 12 03

Fader Sarkis Malkoun, 05 07 19

Fader Paul Reymond, 05 07 25

Lhena Carlsson, Linköpings tingsrätt, 05 07 21

Tjänsteman, (vill inte uppge sitt namn) Skattemyndigheten i Linköping 05 07 21


