Helige Johannes Klimakos söndag
Aftongudstjänsten
Till ”Herre jag har ropat till dig...” sjunges tio stichera, sex till Uppståndelsen i
veckans ton från Oktoechos och sedan följande fyra från Triodion:
7. Från morgonväkten till nattväkten, från morgonväkten låt Israel hoppas på
Herren.
O helige fader Johannes, du har i sanning alltid burit lovprisandet av Herren på
dina läppar och med stor visdom har du studerat den heliga Skriftens ord som lär
oss hur vi skall leva det asketiska livet. Du har förvärvat nådens rikedom,
kullkastat de ogudaktigas avsikter och blivit välsignad.
8. Ty hos Herren finnes nåd, och mycken återlösning hos Honom. Och Han skall
förlossa Israel från alla dess missgärningar.
O helige fader Johannes, du har i sanning alltid burit lovprisandet av Herren på
dina läppar och med stor visdom har du studerat den heliga Skriftens ord som lär
oss hur vi skall leva det asketiska livet. Du har förvärvat nådens rikedom,
kullkastat de ogudaktigas avsikter och blivit välsignad.
9. Loven Herren, alla folkslag, prisen Honom, alla folk.
Mest ärevördige Johannes, med dina tårars källa har du renat din själ och genom
nattliga vakor har du förvärvat Guds nåd. Du upplyftes på vingar, o välsignade,
till Hans kärlek och Hans skönhet. Du dväljes nu i Hans oändliga glädje med
dina medkämpar i den andliga kampen, o Guds helgon.
10. Ty Hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.
O helige fader Johannes, genom tro har du på vingar upplyft ditt sinne till Gud.
Du avskydde denna världens oro och förvirring; du har tagit upp ditt kors och
följt Honom som ser allting. Du har med den Helige Andens kraft underkastat
din upproriska kropp Hans vägledning genom asketiskt liv.
Ära åt Fadern...
O helige Fader, när du hörde Herrens Evangeliums röst, försakade du världen
och räknade dess rikedom och ära som intet. Du har ropat ut till alla: ”Älsken
Gud och I skolen finna evig nåd. Sätten ingenting högre än Hans kärlek, på det
att när Han kommer i härlighet, skolen I finna vila bland alla helgon”. Med deras
förböner, o Kriste, beskydda och fräls våra själar.
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Theotokion (Dogmatikon) i veckans ton från Oktoechos.

Aposticha
De första verserna från Oktoechos i veckans ton, sedan:
Ära åt Fadern...
Låtom oss ära Johannes, jordisk ängel och Gudsman i himmelen, världens
smycke, de godas och dygdigas glädje, asketernas stolthet. Ty planterad i Guds
hus har han blomstrat med helighetens blomma. Han frodades i öknen lik en
ceder i Libanon och genom honom hava fåren i Kristi andliga flock vuxit i
salighet och rättfärdighet.
Nu och alltid...
Theotokion:
O nya under, större än alla under i fordom tid! Ty vem har någonsin känt en
moder som födde utan en man och som bar i sina armar Honom som bär hela
skapelsen? Barnet som du fött, rena Jungfru, är Guds Råd och Vilja. Då du har
hållit Honom som ett barn i dina armar och har förvärvat en moders närhet inför
Honom, upphör icke att bedja för dem som ära dig, att nåd och frälsning må
förlänas våra själar.

