Triodion: Domssöndagen
Orthros
Kontakion
Då Du, o Gud, kommer till jorden med härlighet och allting skälver, och floden av eld
flyter framför domartribunen, och böckerna öppnas, och det som förut var fördolt blir
uppenbarat för var och en, rädda mig då från den osläckbara elden och anse mig värdig att
stå vid Din högra hand, o Du allra mest rättmätige Domare.
Ikos
O Herre, allenarådande i kärlek, när jag tänker på Din förskräckliga domartribun och
domedagen, bävar jag och är full av fruktan, ty jag är anklagad av mitt eget samvete. När
Du sitter på Din tron och skall döma allting, kommer ingen att förneka sina synder, ty
sanningen skall anklaga honom och fasa skall nödga honom. Gehennas lågor skola ryta
och syndarna gnissla tänder. Hav därför förbarmande över mig innan slutet och skona
mig, mest rättmätige Domare.

Exapostilarion för Uppståndelsen och sedan följande exapostilaria:
När jag begrundar Din domedags fruktansvärda dag och outsägliga härlighet, är jag
alldeles full av fruktan, o Herre och skälvande i skräck ropar jag: När Du kommer i din
härlighet på jorden, o Kriste vår Gud, för att döma allting, befria mig i mitt elände från
varje straff och bevärdiga mig, o Mästare, en plats på Din högra sida.
Se, allsmäktige Herrens dag kommer och vem skall uthärda fruktan för Hans närvaro? Ty
det är en vredens dag; ugnen skall brinna och Domaren skall sitta och återgälda var och
en det de förtjänat genom sina handlingar.
När jag drar mig till minnes domens timme och den fruktansvärda ankomsten av
Mästaren som älskar människosläktet, skälver varje del av mig och med sorgset ansikte
ropar jag till Dig: O min mest rättfärdige Domare, allena rik på nåd, genom Theotokos
förböner, mottag mig i botfärdighet.

Lovprisningarna
Fem stichera från Uppståndelsens Oktoechos i veckans ton, sedan följande tre från
Triodion:
Vers 6: Loven Honom med klingande cymbaler, loven Honom med jublets cymbaler. Allt
vad anda har love Herren.

Jag tänker på den dag och den timmen när vi alla skola stå nakna, såsom dömda framför
Domaren som icke gör skillnad mellan personer. Då skall trumpeten ljuda högt och
jordens grundvalar skola skälva, de döda skola uppstå ifrån gravarna och alla släkter
skola vara församlade. Då skall var människas hemligheter ådagaläggas inför Dig och de
som aldrig omvänt sig skola gråta och klaga när de utlämnas till den yttre elden. Men med
glädje och fröjd skola de rättfärdigas skara inträda i den himmelska brudkammaren.
Vers 7: Stå upp, Herre; Gud, upplyft din hand, förgät icke de arma.
Huru skall det bliva den timmen och den förskräckliga dagen när Domaren skall sitta på
sin fruktansvärda tron! Böckerna skola öppnas, människors handlingar skola bliva
granskade och mörkrets hemligheter skola uppdagas. Änglar skola ila hit och dit och
samla alla nationer. Kommen och hören, konungar och prinsar, slavar och fria, syndare
och rättfärdiga, rika och fattiga: ty Domaren kommer att döma hela den bebodda jorden.
Vem skall uthärda att stå inför Hans ansikte i änglarnas närvaro när de kalla oss att stå till
svars för våra handlingar och våra tankar både dag och natt? Huru skall det bliva då i den
timmen? Men innan slutet kommer, skynda min själ och ropa: O Gud som allena är
barmhärtig, omvänd mig och fräls mig.
Vers 8: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla dina under.
När Profeten Daniel såg Guds kraft, ropade han: ”Domstolen satt till doms och böckerna
öppnades”. Betänk väl, min själ: fastar du? Förakta då icke din nästa. Avstår du från
föda? Fördöm icke din broder, så att du icke blir ivägsänd till elden för att brinna där
såsom vax. Men låt Kristus leda dig utan att snava till Hans Konungarike.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Anden.
Doxastikon
Låtom oss rena oss själva, bröder, med dygdernas drottning: ty se hon kommer
bringande oss en rikedom av välsignelser. Hon stillar lidelsernas uppror och försonar
syndare med Mästaren. Därför låtom oss välkomna henne med glädje och ropa högt till
Kristus, vår Gud: O Uppståndne från de döda som allena är fri från synd, bevara oss fria
från domen medan vi ger Dig ära.
Nu och alltid och i evigheternas evighet. Amen.
Allramest välsignad är du, o Jungfru och Theotokos, ty genom Honom som blev kött
genom dig, togs dödsriket till fånga, Adam blev återkallad, förbannelsen hävd. Eva
befriades, döden dödades, och vi fördes till livet. Därför ropa vi högt lovsjungande:
Välsignad vare Du, o Kriste vår Gud, som behagat göra detta, ära åt Dig.

