
KRISTI MYSTERIER 
 

 
 

Påsk – Högtidernas högtid 

Kristus är uppstånden från de döda, med sin 
död har han trampat ned döden, och skänker 
liv åt dem som är i gravarna. 

(Troparion, ton5) 
 

DE TOLV STORA HÖGTIDERNA 
 

Guds Moders födelse 

8 (21) september 
Din födelse, Guds Moder, förkunnade glädje 
för hela världen. Ty från dig har rättfärdighe-
tens Sol stigit upp, Kristus vår Gud. Han som 
har löst förbannelsen och givit välsignelsen. 
Han som tillintetgjorde döden när han gav oss 
det eviga livet. 

(Apolytikion, ton 4) 
 

Det dyrbara Korsets upphöjelse 

14 (27) september 
Fräls, Herre, ditt folk, och välsigna din arvedel, 
ge din Kyrka seger över sina motståndare och 
bevara ditt samfund genom ditt kors. 
(Apolytikion, ton 1) 

 

Kristi födelse 

25 december (7 januari) 

Din födelse, Kristus Gud, lät kunskapens ljus 
träda fram. Ty vid den lärde sig stjärndyrkarna 
av en stjärna att tillbe rättfärdighetens Sol, och 
lärde känna dig Soluppgången från höjden. 
Herre, ära vare dig. 

(Apolytikion, ton 4) 
 

Teofania – Kristi dop 

6 (19) januari 
När du döptes i Jordan, Herre, uppenbarades 
tillbedjan av Treenigheten, ty din Faders röst 
vittnade om dig och kallade dig sin älskade 
Son, och Anden i en duvas skepnad bekräftade 
tydligt dessa ord. Kristus Gud, du som uppen-
barade och upplyste världen, ära vare dig. 

(Apolytikion, ton 1) 
 

Herrens möte i Templet 

2 (15) februari 
Gläd dig, du högt benådade, Guds Moder och 
Jungfru, ty från dig har rättfärdighetens Sol 
stigit upp, Kristus, vår Gud, som upplyser dem 
som är i mörkret. Var glad även du, rättfärdige 
Äldste när du i din famn tar emot våra själars 
Befriare, som skänker uppståndelsen också till 
oss. 

(Apolytikion, ton 1) 
 

Guds Moders bebådelse 

25 mars (7 april) 
I dag sker vår frälsnings huvudpunkt, och 
uppenbarelsen av mysteriet från evigheten. 
Faderns Son blir Jungfruns Son och Gabriel 
förkunnar glädjebudet. Låt därför också oss 
med honom ropa till Guds Moder: Gläd dig, 
du högt benådade, Herren är med dig. 

(Apolytikion, ton 4) 
 

Palmsöndagen 

Söndagen före Påsk 
Vi som genom dopet har begravts med dig, 
Kristus, vår Gud, och ansetts värdiga det 
odödliga livet genom din Uppståndelse, lov-
sjunger och ropar: Hosianna i höjden, välsig-
nad är han som kommer i Herrens namn. 

(Apolytikion, ton 4) 
 

Kristi himmelsfärd 

40 dagar efter Påsk 
Du togs upp i härlighet, Kristus, vår Gud, och 
gladde dina lärjungar med löftet om den helige 
Ande. De bekräftades genom välsignelsen, ty 
du är Guds Son, världens Förlösare. 

(Apolytikion, ton 4) 
 

Pingst 

50 dagar efter Påsk 
Välsignad är du, Kristus, vår Gud, som utsåg 
de allvisa fiskarna, när du nedsände till dem 
den helige Ande, och genom dem har du gjort 
hela världen till din fångst, människornas Vän, 
ära vare dig. 

(Apolytikion, ton 8) 
 

Kristi förklaring 

6 (19) augusti 
Du förvandlades på berget, Kristus Gud, och 
visade dina lärjungar din härlighet så mycket 
de förmådde. Tänd också i oss syndare ditt 
eviga ljus, på Guds Moders förböner. Ljusets 
givare, ära vare dig. 

(Apolytikion, ton 7) 
 

Guds Moders insomnande 

15 (28) augusti 
Vid ditt födande bevarade du din jungfrudom, 
vid ditt insomnande övergav du inte världen, 



Guds Moder. Du som är Livets Moder har del 
av livet, och befriar genom dina förböner sjä-
larna från döden. 

(Apolytikion, ton 1) 
 

FASTEDAGAR OCH FASTETIDER 
 

Fastetider 

1. Stora fastan. 
2. Stora veckan. 
3. Apostlafastan. 
4. Gudsmodersfastan. 
5. Julfastan. 
 

Fastedagar 

1. Onsdag och fredag. 
2. Den 5 (18) januari. (Trettondagsafton). 
3. Den 14 (27) september. (Korsets upphöjelse). 
4. Den 19 augusti (1 september). (Johannes 
Döparens halshuggning). 
 

Fastefria tider 

1. Första veckan i Triodion (från Tullindrivaren 
och Fariséns söndag till den förlorade Sonens 
söndag). 
2. Tredje veckan i Triodion (från måndagen till 
Ostsöndagen), vi avstår dock från kött. 
3. Ljusa veckan (från Påskdagen till Tomas-
söndagen). 
4.Veckan efter Pingst (från Pingstdagen till alla 
helgons söndag). 
5. Jultiden (från 25 december till 6 januari, för-
utom trettondagsafton). 
 

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, 

som vanställer sitt utseende för att människorna 

skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått 

ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och 

tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att 

du fastar, utan vara din Fader i det fördolda. Då 

skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna 

dig.(Matt.5:6:16-18) 
 

Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela 

jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni 

äta.” (1Mos.1:29) 
 

 
 

FRÄLSNINGSHISTORIEN UNDER VECKAN 
 

Söndag – Herrens dag – Uppståndelsen 

(Under loppet av åtta veckor begrundar Kyrkan i 

åtta olika apolytikier olika aspekter av Uppståndel-

sens mysterium som är hjärtat i vår ortodoxa tro.) 
 

 
 

Måndag – De himmelska härskarorna 

Vi ovärdiga bönfaller er, de himmelska härska-
rornas härförare, att ni genom era böner skall 
beskärma oss i skydd under er okroppsliga 
härlighets vingar och tänka på oss som ivrigt 
faller ned och ropar: Befria oss från faror, ty ni 
anför härskarorna i höjden. 

(Apolytikion, ton 4) 
 
 

Tisdag – Johannes Förelöparen 

En rättfärdigs minne firas med lovtal, men för 
dig, Förelöpare, är Herrens vittnesbörd nog. Ty 
du har visats vara den mest vördnadsvärde av 
profeter, ty du angås värdig att i flodens 
strömmar döpa den du förkunnade. När du 
hade kämpat färdigt kampen förkunnade glatt 
glädjebudskapet också i dödsriket, att Gud har 
uppenbarats i köttet, och tar bort världens 
synd, och visar oss stor barmhärtighet. 

(Apolytikion, ton 2) 
 

Onsdag och fredag – Kristi lidande 

(Se apolytikion till det dyrbara Korsets upphöjelse.) 
 

Torsdag – Apostlarna och Nikolaus av Myra 

Ni heliga apostlar, be till barmhärtige Gud, att 
han skall ge våra själar syndernas förlåtelse. 

(Apolytikion, ton 3) 
 

Såsom trons rättesnöre, mildhetens ikon och 
självbehärskningens lärare har sanningen om 
händelserna uppenbarat dig för din hjord. Då 
du har skaffat höghet åt den ringe och rikedom 
åt den fattige, fader och överstepräst Nikolaus. 
Be Kristus Gud om att våra själar skall frälsas. 

(Apolytikion, ton 4) 
 

Lördagen – martyrerna och alla avlidna 

Ni apostlar, martyrer, profeter, överstepräster, 
heliga och rättfärdiga, har fullföljt den goda 
kampen och bevarat tron. Vi ber er som har 
frimodighet inför Frälsaren, att be för oss till 
honom, den Gode, om att våra själar skall fräl-
sas. 

(Apolytikion, ton 2) 
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