


I Faderns, Sonens 
och den helige Andes namn, 

en Gud. Amen.



Hela världen runt omkring oss söker 
efter frid: personlighetens frid, hjärtats 
stillhet, sinnenas ro, nervernas lugn 
och tankens vila. 

Denna bok berättar om alla dessa ting 
och målar upp fridens skönhet samt 
de faktorer som står i vägen för frid. 
Den beskriver också hur vi kan finna 
frid. Därför överlämnar vi nu denna 
bok till en värld som saknar frid.
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Hans Helighet påve Shenouda III föddes den 3 augusti 
1923 som Nazir Gayed. Han kom från en djupt religiös familj 
i provinsen Assyut i övre Egypten. Redan som ung var Nazir 
Gayed en aktiv deltagare i kyrkans gudstjänster. Vid 16 års ålder 
började han tjänstgöra i söndagsskolan vid S:t Antonios kyrka 
i Shoubra i Kairo, där han också studerade. Nazir Gayed tog 
sin kandidatexamen vid Kairos universitet 1947 inom engelska 
och historia. Han avlade även en kandidatexamen inom koptisk 
teologi och fick därefter en tjänst vid det teologiska seminariet 
som lärare i Gamla och Nya testamentet på grundval av 
förträffliga studieresultat. 1953 blev han utsedd till föreläsare 
vid klosterhögskolan i Helwan.

Den 18 juli 1954 vigde Nazir Gayed sitt liv åt bön, 
meditation och askes och gick in i klostret El-Souryan som 
ligger i det koptiska hemlandet Egyptens västra öken. Hans 
namn blev nu fader Antonios El-Souryan och hans munkliv 
gick i S:t Antonios den Stores spår, han som lämnade världen 
och drog sig allt längre in i den torra och ofruktbara västra 
öknen, och som under sin livstid odlade sin självdisciplin och 
sitt andliga liv i en grotta som idag bland religionsforskare 
över hela världen anses vara det kristna munklivets vagga. 

Mellan 1954 och 1962 levde fader Antonios El-Souryan 
det eremitliv han eftersträvade i kontemplation, fasta och 
bön. Därefter kom han dock att prästvigas. Han fick ta farväl 
av sitt älskade eremitliv och lydigt ta emot en vigning till 
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biskop med ansvar för kristen undervisning i Egyptens alla 
församlingar och bli föreståndare för det teologiska seminariet. 
Nu fick fader Antonios namnet Abba Shenouda. Under hans 
ledning tredubblades antalet studenter vid seminariet. Den 14 
november 1971 fick hans nåd biskop Shenouda återigen lyda 
Guds kallelse och upphöjas till att bli vår älskade påve – den 
117:e påven av Alexandria och patriark av S:t Markus stift.

Hans Helighet påve Shenouda III blev den förste påven 
av Alexandria som besökte Konstantinopel efter den stora 
schismen 451 e. Kr., och dessutom den förste koptiske påve 
som besökt Vatikanen sedan samma tid. I maj 1973 skrev hans 
Helighet under en deklaration tillsammans med påve Paulus 
VI om ömsesidig strävan efter kyrkogemenskap. Hans Helighet 
har dessutom tagit aktiv del i förhandlingarna om enhet mellan 
kalcedonska och icke-kalcedonska ortodoxa kyrkor. 

Som påve har hans Helighet företagit många resor för att ge 
undervisning och välsignelse åt koptiska kyrkor i Europa, Nord- 
och Sydamerika och Australien. I hemlandet har hans Helighet 
varit en centralfigur vid grundandet av söndagsskolerörelsen 
och han undervisar varje vecka vid S:t Markuskatedralen i Kairo. 
Dessutom har hans Helighets många böcker översatts till ett 
flertal språk, däribland mer än sextio till engelska. 

Frid är nu den åttonde av påve Shenoudas böcker som 
publiceras på svenska, efter Den helige Ande och hans verk i oss 
(2002), Vänd om till Gud (2006), Helig glöd (2007), Nyttiga ord 
(2007), Andens frukter (2008), Leva av tro (2009) samt Lärjungaskap 
(2009). Dessa böcker har alla vunnit stor uppskattning över 
hela Sverige, bland unga och gamla, ortodoxa och andra. Må 
även denna bok öppna mångas ögon för vår Guds ofattbara 
kärlek.
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I Faderns och Sonens
och den helige Andes namn, 

en Gud. Amen.

Förord 

Denna bok är frukten av fyra föreläsningar. Två hölls i 
Kairos domkyrka, och två hölls i Anba Bishoys kloster i Wadi 
Natrun den 27 augusti och 3 september 1983. 

Alla fyra föreläsningar finns tillgängliga som band-
upptagningar. Dessa finns tillgängliga i kassettbiblioteket i 
Anba Reweis kloster samt i olika kyrkor. 

Den här boken, som handlar om frid, är en del av en större 
andlig serie, Den andliga vägens landmärken. Vi hoppas kunna 
publicera denna inom kort, om Gud vill.

Påve Shenouda III
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Denna bullriga och kaotiska tid 
när människan lever på jorden 
kan överhuvudtaget inte jämföras 
med den frid som har funnits från evig tid 
och ska vara för evigt.

Människans tid 
är blott en orolig droppe 
i ett hav av oändlig frid.

Kanske blickar änglarna förvånade ner 
över vår värld och säger:
Varför allt detta jäkt på denna planet? 
Varför lever människorna i sådant kaos?
När ska de finna frid?

De finner aldrig sin frid 
förrän de når fram till oss,
eftersom frid är det himmelska livets väg. 
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KAPITEL 1

Fridens skönhet och storhet

• Fridens historia

• Fridens beståndsdelar

• Sann frid

• Dygder relaterade till frid

• Fridens fördelar

• Nackdelar med bristande frid

• Exempel på frid
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Fridens historia

Frid är världsalltets ursprungstillstånd. Frid var 
ursprungstillståndet innan vår värld skapades. Sedan tidernas 
begynnelse har Gud existerat i fullkomlig frid. Under miljoner 
år, under miljarder år och mer än så, ja redan innan tiden blev 
till och dess mått blev känt, var det ursprungliga tillståndet 
frid. 

Gud började sitt verk i frid, och hans första verk var 
skapelsen. Gud skapade allting i fullkomlig frid. ”Och Gud 
sade: ”Varde ljus”, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och 
han skilde ljuset från mörkret” (1 Mos 1:3-4).

”Gud sade: Jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. 
Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, ska växa upp 
på jorden. Och det skedde så… Och Gud såg att det var gott.” (1 
Mos 1:11-12). Så växte skapelsen fram, steg för steg, i frid. 
Gud skapade världen och världen levde i frid. Ett exempel på 
detta är himlakropparna som rör sig i rymdens sfär med total 
precision och ordning, med fullständig frid och utan förvirring. 
Dag följs av natt, natt följs av dag, utan kaos och utan kamp.

När började världen då förlora sin frid? 

Det hände efter det att Gud hade skapat varelser med 
eget förstånd och fri vilja.

Dessa varelser som begåvats med intelligens levde en tid 
i en frid då ingen grälade och ingen hävdade sig mot någon 
annan. Inga invändningar och inga oenigheter eller uppror 
förekom. Det var ingen som provocerade fram problem eller 
störde friden på något sätt. 
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Sedan kom den första förlusten av frid. Det var 
Satans verk. 

Satan kom att förlora sitt hjärtas inre frid när han lät sig 
fyllas av högmod (Jes 14:13-14). Hans hjärta fylldes av begär 
att bli som Gud, och begäret väckte en oro i hela hans hjärta 
så att han förlorade sin frid. Han nöjde sig inte heller med det, 
utan inledde ett uppror i himlen och drog med sig änglar av 
olika rang - ett resultat av hans missbruk av den fria viljan. 

Satan och hans änglar drevs ut ur himlen, och himlen blev 
åter en fridens boning. 

I människans värld levde Adam från början i frid där han 
bodde i Edens lustgård. Även djuren levde med honom i frid, 
där fanns ingen fiendskap och konkurrens mellan dem. De 
angrep honom inte och dödade honom inte som sitt byte, och 
han varken jagade eller förföljde dem. Han var inte rädd för 
dem, utan de var alla förenade med fridens band i harmonisk 
samexistens. Samma tillstånd rådde bland de vilda djur och 
varelser som var med vår fader Noa i arken.

Dagens rovdjur var inte rovdjur på Adams tid. Rovjakt 
hade ännu inte uppkommit i vår värld eftersom den fortfarande 
var kvar i sin frid. De vilda djuren åt på den tiden gräs (1 Mos 
1:29), de jagade inte andra djur som var svagare än de själva 
och livnärde sig inte på varelser av andra arter som Adam. 
De hade inte den vildhet som senare skulle ge dem namnet 
vilddjur. De levde i frid liksom människan. 

Då inträffade det märkliga att människorna förlorade sin 
frid medan de fortfarande befann sig i Edens lustgård. Det 
skedde när de hade syndat. 
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När de hade syndat blev de rädda och gömde sig bland 
träden. När de hade syndat skämdes de över sin nakenhet och 
fäste ihop fikonlöv för att skyla sig. Och Gud förvisade Adam 
och Eva från paradiset. 

Sedan kom Kains synd, efter att han förlorat sitt hjärtas 
frid på grund av sin avund mot sin bror Abel. Hans inre vrede 
växte till den grad att ”medan de var ute på marken överföll Kain 
sin bror och dödade honom” (1 Mos 4:8). 

När Kain dödade sin bror förlorade han sin frid för alltid, 
och han kom att leva som en rastlös vandrare och flykting på 
jorden, rädd för både Gud och människor (1 Mos 4:12-14). 
Han började plågas svårt av psykiska störningar som skräck, 
ångest och förvirring. Kain var den förste som uppvisade dessa 
störningar, och han blev den som införde dem i människans 
natur. Hans rädsla för människor var ännu större än hans 
fruktan för Gud, och hans bittra klagorop blev: ”Mitt brott är 
för stort för att förlåtas... vem som helst som träffar på mig kan döda 
mig” (1 Mos 4 13-14).

Kains mord på Abel blev början på de krig som senare 
skulle härja jorden och beröva den sin frid. 

Lemek, en av Kains ättlingar, var också en mördare. Han 
skröt om det för sina två hustrur och sade: ”En man har jag dödat 
för varje sår och en ung man för varje blåmärke. Ja, sju gånger blir 
Kain hämnad, men Lemek sjuttiosju gånger” (1 Mos 4:24). 

Det var så hämnden kom att spridas på jorden, och världen 
blev full av ondska och förlorade sin frid. Tyranner och 
förtryckare tog över på jorden och Gud dränkte denna kaotiska 
värld med syndafloden. Efter syndafloden kom Nimrod, ”som 
var den förste som fick stor makt på jorden” (1 Mos 10:8). 
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Efter Babels torn skingrades folken över jorden och strider 
bröt ut mellan nationerna (1 Mos 11:9). Människans natur blev 
fördärvad och förlorade sin frid, driven därtill av rivalitet och 
konkurrens människor emellan. Så småningom, efter dispyter 
mellan herdar över betesmark, hör vi om de två rättfärdiga 
männen Abram och Lot att ”landet räckte icke till för dem, så att 
de kunde bo tillsammans” (1 Mos 13:6).

 
Det är en tragisk historia om hur människan gick från 

djupaste frid till rastlöshet. 

Så vad är då frid? Vad består den av? Vilka är dess effekter? 
Vilka dygder är besläktade med frid och vad går förlorat när 
vi förlorar den? Hur kan människan vinna frid och bli kvar i 
den? Dessa frågor, och mer därtill, är vad vi vill ta upp i denna 
lilla bok.
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