
Publikanens och fariséens söndag 
 

Aftongudstjänsten 

 

Utöver de vanliga stichera i åttatonsboken sjunges följande ur Stora Fastans 

Triodion: 

 

8. Ty hos Herren finnes nåd, och mycken återlösning hos Honom. Och Han skall 

förlossa Israel från alla dess missgärningar. 

     Bröder, låtom oss icke bedja såsom fariséen, ty den som upphöjer sig skall bliva 

förringad. Låtom oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen! Låtom oss fasta 

och ropa: Gud, var oss nådig! 

 

9. Loven Herren, alla folkslag, prisen Honom, alla folk. 

     Bröder, låtom oss icke bedja såsom fariséen, ty den som upphöjer sig skall bliva 

förringad. Låtom oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen! Låtom oss fasta 

och ropa: Gud, var oss nådig! 

 

10. Ty Hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. 

     Fariséen, fylld av högmod och publikanen böjd av ånger kom inför Dig, Du ende 

Herre. Den ene av dem berömde sig av sin godhet och blev utan det goda, den andre 

förtjänade gåvor utan att tala. O Kriste vår Gud, Du som älskar oss människor, Låt 

även mig sucka såsom publikanen! 

 

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. 

     Allsmäktige Herre, jag vet huru stor tårarnas kraft är. Ty de ledde Hesekiel från 

dödens portar, de befriade den syndfulla kvinnan från många års överträdelser, de 

rättfärdigade publikanen före fariséen. Tillsammans med dem bedja också jag: 

Förbarma Dig över Mig. 

 

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

Dogmatikon enligt Oktoechos som vanligt 

 

 

Aposticha 

 

De första verserna från Oktoechos i veckans ton, sedan: 

 

Ära åt Fadern och Sonen och den helige Ande. 

     Jag kan icke lyfta upp mina syndtyngda ögon ej heller förmår jag betrakta 

himmelens ljusa höjd. Tag dock emot mig, o Frälsare, i min ånger, såsom Du tog emot 

publikanen, och förbarma Dig över mig! 

 



Nu och alltid och i evigheters evigheter. Amen. 

     Djupt vördade Jungfru! Du är Konungens tempel och port, palats och tron! Genom 

dig har min Förlossare, Herren Kristus, rättfärdighetens Sol,/ uppenbarat sig för de i 

mörkret sovande, för att upplysa dem, som Han med egen hand har skapat till sin 

avbild. O du, som alla prisar, du, som inför Honom är moderligt modig, bedjen 

Honom oavlåtligt om våra själars frälsning. 

 


