Grupputskick

Opus Dei

Trosuppfattning
Allmän för Katolska Kyrkan
Förutom huvudpunkterna som delas av alla kristna kyrkor (treenigheten,
kristi uppståndelse etc), betonar katolicismen särskilt Kyrkan, en ofelbar
institution grundad av Jesus och vägledd av den helige Ande, som källan till
frälsning.

Jesus gav lärjungen Petrus i uppdrag att grunda en kyrka, och utnämnde
därmed den förste påven. Eftersom det går en obruten successionsordning
från Petrus till den nuvarande påven anser sig katolikerna vara den enda
sanna kyrkan. Katolska kyrkan hävdar sig vara ofelbar, eftersom Jesus har
utsett den till att vara den yttersta auktoriteten i trosfrågor, och utlovat att
den Heliga Anden alltid ska leda dess beslutsfattare. Det är påven i samråd
med övriga biskopar som gör den gällande tolkningen av Guds ord – det är
alltså inte upp till enskilda katoliker att göra personliga bibeltolkningar.
Kyrkan baserar sin doktrin på Apostlagärningarna, Nya Testamentet och på
den muntliga tradition som apostlarna förde vidare till sina arvtagare. Alla
läror som inte stämmer överens med kyrkans egen doktrin, till exempel
gnosticismen, ses som hädelse.

Enligt katolsk tro skapades människan för att leva i enhet med Gud. Genom
de första människornas olydnad bröts överenskommelsen och synd och död
kom in i världen. Syndafallet försatte människan i ett tillstånd som kallas för
arvssynden, vilket innebär att alla människor är “smittade” av Adams synd
från födseln, och därför är underkastade evigt straff. När Jesus kom till
världen kunde han genom att vara både Gud och människa offra sig och
därmed försona mänskligheten med Gud. Alla människor som föds bär

fortfarande på arvssynden, men kan räddas genom dopet. Enligt Katolska
Kyrkan finns inget sätt för människan att “förtjäna” frälsning, utan hon får
ödmjukt be Gud om att befrias från synd. Människan har en fri vilja, och
bestämmer själv om hon ska tacka ja till Guds nåd genom dopet och tro på
Kristus – utan människans villighet kan inte frälsning ske.
Enligt kyrkans lära är mänskligt liv och sexualitet oskiljbara och heliga.
Manichaeism, tanken att anden är god och köttet ont, anses av kyrkan som
hädelse. Därför lär man inte heller ut att sex är syndigt eller fel, utan tvärtom
att sexualiteten är skapad av Gud, och därför god. Sex utanför äktenskapet
är dock en svår synd eftersom det kränker hela poängen med den mänskliga
sexualiteten: Sex är en mycket intim och helig förening som man bara ska
ingå med den man är gift med, och enbart i syfte att skapa nytt liv. I enlighet
med detta förbjuder kyrkan onani, utomäktenskapligt sex, otrohet,
pornografi, prostitution, våldtäkt, homosexuella handlingar och
preventivmedel. Kyrkan är även emot abort och dödshjälp eftersom man
anser att mänskligt liv inte kan vägas mot andra värden såsom ekonomi,
bekvämlighet, eller personliga åsikter.

Specifik för Malteserorden
Opus Dei är en organisation inom Katolska Kyrkan och delar dess trosuppfattningar. Dock lägger man särskild tyngd vid vissa katolska läror.

Ett centralt element i Opus Deis teologi är lekmännens kallelse, alltså tanken
att även församlingsmedlemmar som inte arbetar inom kyrkan utför Guds
arbete. Opu Dei betonar den “universella kallelsen till helighet”: tron att alla,
inte bara en liten skara utvalda, bör sträva efter att bli helgon. Opus Dei betonar även vikten av yrkesutövande, och lägger stort värde vid flit, ihärdighet
och hårt arbete.
Organisationens medlemmar uppmuntras att ta en aktiv roll i yrkeskarriärer
eller välgörenhetsarbete. Man säger att arbete är “en väg till helighet” och
Josemaría Escrivá, Opus Deis grundare, skrev till sina medlemmar: “Sök Gud
i ditt arbete. Rena din själ i ditt arbete. Rena andras själar genom ditt arbete.”

Ritualer & Konventioner
Katolska ritualer
Katolicismen har gott om religiösa ritualer och vi föreslår att du själv väljer
ett par som passar med din roll och hans eller hennes ursprung. Är han elle
hon till exempel från en del av världen där man bär radband eller har känner
din karaktär en speciell närhet med ett helgon?
Metoden
Opus Deis grundare Josemaría Escrivá nerteckande riktlinjer för dagliga
ritualer kallade Metoden, de inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morgonbön - Man uppmanas att alltid stiga upp i tid och att uppoffra
sin dag för Herren.
Daglig mässa - Opus Deis medlemmar uppmanas besöka en gudstjänst
om dagen.
Radbandsbön - En speciell katolsk bön och meditation som tar runt
tjugo minuter.
Samtala med Herren - Opus Deis medlemmar tala med Gud om allt;
glädje, sorg, alldagliga ämnen.
Regina Coeli - en kortare bön, bör upprepas kring lunchtid.
I samband med Regina Coeli bör man även fråga sig hur man har 		
tjänat Gud under dagen.
Andlig spis - Man uppmanas läsa andlig litteratur tio till tolv minuter
om dagen. Josemaría Escrivás skrifter är att föredra.
Bibelstudium - Man bör läsa Nya Testamentet tre till fem minuter per
dag. Med den takten hinner man med hela Nya Testamentet på ett år.
Bordsbön - En lämplig bordsbön består av tre Fader vår, tre Hell dig
Maria och tre Ära vare Fadern.
Den helige Josemaría Escrivás bön - man bör be denna bön åtmin		
stone tre gånger om dagen.
Samvetsgranskning - Innan man går till sängs spenderar man runt tre
minuter med att tänka igenom sin dag och om man hade kunnat tjäna
Herren på ett bättre sätt.

•
•
•

Bikt - Opus Deis medlemmar bör bikta sig en gång i veckan.
Månadssamtal - Medlemmar spenderar en dag i månaden i samtal med
en präst om livsfrågor.
Retreat - Alla medlemmar åker en på en veckas retreat en gång om 		
året. Retreaten sker under tystnad och ger gott om tid för personlig 		
reflektion och bön.

Självspäkning
Flera av Opus Deis medlemmar ägnar sig åt självspäkning. Man försöker
med självspäkningen rena sinnet från köttets lustar och föra tanken till Jesus
lidande. Självspäkningen kan ske på många olika sätt och vissa medlemmar
väljer lättare former såsom att duscha i kallt vatten eller sova utan kudde.
Andra väljer att piska sig eller att bära en så kallad cilice (ett spikbälte som
bärs kring låret) några timmar om dagen.
Den helige Josemaría Escrivás bön
Gud, genom den heliga jungfrun Marias förbön förlänade du den helige
prästen Josemaría otaliga nådegåvor, då Du utvalde honom till att vara Dig
ett troget redskap för att grunda Opus Dei, en väg till helgelse i det dagliga
arbetet och genom uppfyllandet av den kristnes allmänna plikter.
Giv, att även jag förvandlar alla ögonblick och omständigheter i mitt liv till
tillfällen att älska Dig, att med glädje och i all enkelhet tjäna Kyrkan, den
helige Fadern och alla människor samt med trons och kärlekens ljus upplysa
de jordiska vägarna.
Må den helige Josemarías förböner beveka Dig att höra den bön jag riktar
till Dig. Amen.

Katolska Böner
Fader Vår
Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.Vårt dagliga bröd, giv oss
idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.
Hell dig Maria
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, JESUS. Heliga Maria, Guds Moder, bed
för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.
Ära vare Fadern
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amen.
Den apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens Skapare,
och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, vilken blev avlad av den
Helige Ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst,
död och begraven; nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen igen ifrån
de döda, uppfor till himmelen, sitter vid Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, därifrån han skall igenkomma till att döma de levande och de döda.
Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas
samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

Hierarki
Opus Deis överhuvud bär titeln Prelat. Prelaten svarar direkt inför Påven
och assisteras i sin tur av två råd - Verkställande rådet (utgörs av män) och
Centralkommitén (utgörs av kvinnor). Prelaten tjänstgör på livsstid. Den
nuvarande Prelaten Javier Echevarria tillträdde ämbetet 1994.
Opus Deis högsta beslutande internationella organ kallas för Generalkongresserna. Män och kvinnor har åtskilda kongresser. Männens kongress väljer
en ny Prelat när en Prelat har gått ur tiden. En ny Prelet måste godkännas av
Påven.
Opus Dei har över 85000 medlemmar i över 80 länder. 60% är Européer
och 35% är Nord- eller Sydamerikaner.

Relationer
A.A de Toulouse
- Vi sörjer för deras förtappade själar. De lever i synd och drar sig inte för att
dra ner oskyldiga i samma nattsvarta mörker.
Assumptionisterna
- Kompetenta och skickliga - vi är lyckliga som har deras knivskarpa
hjärnor i våra led. De står upp för vad som är rätt och riktigt även när det
inte är politiskt korrekt eller lättsålt.
Druidorden
- Det är inte värdigt människan att förneka sin plats i skapelsen och grymta
och böka i jorden som ett simpelt kreatur.
Elus Cohens
- Vi står bakom Herren i vått och torrt men vi har inte mycket till övers för
förnyare inom katolska kyrkan som tar hjälp av kättare för att hjälpa dem
som inte hade behövt hjälp om de levt värdiga liv till att börja med...
Familjen
- Vi har förståelse för att vissa delar av den Heliga skrift kan uppfattas på
olika sätt av olika individer - men vi finner det stört omöjligt att förstå varifrån dessa syndare får sin ogudaktiga inspiration.
Frimurarna
- De må ha mäktiga vänner som är beredda att se igenom fingrarna med
deras antikristna praktiker.Vi kommer dock aldrig att acceptera dessa kättare
i närheten av våra heliga sakrament.

Jesuiterna
- Guds soldater var en gång ett hedervärt sällskap men de har fallit till föga
för lättja och sentimentalitet. De förtjänar inte den upphöjda plats de besitter.Vi fördömer dem inte offentligt men vi håller dem på replängs avstånd.
Johanniterkyrkan
- Degenererade och sinnesslöa. De tjänar dock som ett varnande exempel
för protestanter och andra “förnyare” - avvikelser från det skrivna ordet slutar alltid i kätteri och förvirring.
Malteserorden
- De är födda med silversked i mun och har ingen förståelse för det liv Jesus
levde och vad det i sanning innebär att vara kristen.
Kongregationen för Trosläran
- De lider av politikersjukan - de försöker behaga för breda folklager. Deras
doktriner luckras upp och de klarar inte av att på allvar slå tillbaka mot dem
som hotar den sanna trosläran.
Propaganda Due
- Korrupta män som söker en fasad att dölja sina nattsvarta synder bakom...
Prieuré de Sion
- De är en myt - påhittad av en antisemitisk katolikhatare. Det är ytterst
beklagligt att opportunister som Dan Brown ger trovärdighet till dessa
barnasagor...
Rosenkorsorden
- De tror sig kunna manipulera Herrens skapelse. Allmänheten saknar insikt
om vilken skada dessa lurendrejare har åsamkat världen.
Svenska Kyrkan
- En meningslös och svag institution utan mod att ställa krav på de “kristna”
som utgör dess medlemmar.

Kostym
Nyckelorden för din klädsel under lajvet är STELT och GRÅTT. Du klär
dig tråkigt men praktiskt, helt utan intresse för trender. Leta efter plagg i
gråa eller beige färger. Plagg som fungerar bra för dig som är man är skjorta
i mycket diskret färg eller mönster knäppt hela vägen upp i halsen, chinos i
ljus nyans samt foträta och tråkiga skor. Antagligen har du en prydlig frisyr.
Kvinnor klär sig i tex stickad kofta, höghalsad blus och kjol. Du bär inget
smink och inga smycken. Håret har du i någon praktisk och stram frisyr som
hårknut i nacken.
Du som klär dig för Opus Dei kan ha knutbysekten som förebild.

