
którego akrostych brzmi: O Chryste! Szybko powstrzymaj chwianie się ziemi. 
 

Ton 6. Pieśń 1, hirmos: 
Jak po suchym lądzie wędrował Izrael stopami po głębinie, prześladowcę 

faraona widząc tonącego, Bogu zwycięzcy pieśń śpiewajmy, wołając. 
Jakże straszny jest Twój gniew, z którego wybaw nas, Panie, nie zniszcz 

na ziemi naszego rodzaju, abyśmy z wdzięcznością zawsze Ciebie sławili. 
Radując się z naszej pełnej poprawy, Władco, jak marnym liściem 

wstrząsasz całą ziemią, utwierdzając wiernych w Twojej bojaźni, Panie. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Wybaw nas wszystkich ze strasznego trzęsienia i nie daj, Panie, zginąć do 

końca Twemu dziedzictwu, które zagniewało Ciebie, wielce cierpliwego, 
ogromem zła. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Jako słudzy wołamy do Ciebie, Matko Boża: Zwykłe miłosierdzie Twego 

łona okazując temu miastu i ludowi, wybaw nas ze strasznego trzęsienia i 
zniszczenia. 

Pieśń 2, hirmos: 
Patrzcie, patrzcie, że ja jestem Bogiem, który z manny uczynił deszcz i z 

kamienia wytoczył dawno temu wodę memu ludowi na pustyni, prawicą potężną 
i mocą moją. 

Królu wszystkich, wstrząsający Twoim spojrzeniem całą ziemią, 
doprowadziłeś do przerażenia nasze myśli, ale osłab, Władyko szczodry, Twój 
gniew i nie pozwól, aby do końca zginął Twój lud. 

Któż ubłaga Ciebie za ludźmi, okrytych rozlicznymi wstydliwymi 
długami i zgubić czekających Twoim gniewem, z którego nas, Chryste, wyrwij 
Twoim miłosierdziem. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Teraz okazałeś Twoją moc, Chryste, strasznym Twoim spojrzeniem 

wstrząsając osnowami ziemi, ale okaż znowu, miłościwy, Twoje miłosierdzie, 
abyśmy nie zginęli do końca. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Któż poza Tobą jedyną może, Nieskalana, Czysta, przemienić 

niezadowolenie Boga, przeto modlimy się, Przeczysta, aby szybko powstrzymał 
chwianie się ziemi, rodzące nam zgubę. 

Pieśń 3, hirmos: 
Nie ma świętego jako Ty, Panie Boże mój, któryś podniósł róg wiernych 

Twych, Łaskawy, i umocniłeś nas na opoce wyznania Twego. 
Zraniona ziemia za nasze złe przebywanie i zawsze Twój gniew wywołuje 

na nas, Szczodry Królu wszystkich, lecz oszczędź, Władco, Twoje sługi. 
Panie, wstrząsający ziemią, znowu ją umocnij, karząc naszą niemoc, 

chcąc umocnić w Twojej Boskiej bojaźni, Łaskawco. 



Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Unikajmy, bracia, grzechów rodzących gorzką śmierć i ciężkie trzęsienia, 

i nieuleczalne rany, okażmy Bogu przykłady pokuty. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Jedyna łaskawa, gorliwie ubłagaj najłaskawsze Słowo, aby nas wybawił z 

tego trzęsienia i gniewu, błagamy Ciebie, czysta Bogurodzico. 
Pieśń 4, hirmos: 

Chrystus moją mocą, Bóg i Pan, czcigodny Kościół pobożnie śpiewa 
wzywając, z oczyszczonymi zmysłami, w Panu świętuje. 

Wstrząsasz, Panie, ziemią, chociaż umocniłeś ją dla nas wszystkich 
prawdziwym umocnieniem, wstrząsanym chytrością fałszywego i strasznego 
wroga. 

Z Bożego Twego rozkazu wszystko się trzęsie i poruszasz serca żyjących 
na ziemi, Władco, słusznego Twego gniewu, Panie, powstrzymaj fale. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Nawet ci, którzy nie myślą o Twojej bojaźni, przerażają się wstrząsami 

całej ziemi, jedyny łaskawy, lecz okaż na nas Twoje miłosierdzie. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Wiemy, Bogurodzico, że jesteś świątynią, w świętej Twojej świątyni z 

rozrzewnieniem podnosimy ręce na modlitwę, zobacz nasze rozdrażnienie i daj 
nam pomoc. 

Pieśń 5, hirmos: 
Boską Twoją światłością, Dobry, od poranku czuwających Tobie dusze 

oświeć miłością, modlę się, aby poznać Ciebie, Słowo Boże, prawdziwego 
Boga, i wołam z ciemności grzechu. 

Niech zadrży teraz nasze serce, widząc należną Bożą karę, i zawołaj: 
Oszczędź Twój lud, Władco Panie, powstrzymaj Twój sprawiedliwy gniew, 
łaskawco. 

Ludzi i miasto, które nabyłeś Twoją Krwią, Jezusie, nie wydaj na zgubę, 
gdy trwożysz ziemię strasznym trzęsieniem, błaga Ciebie chór apostołów. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Władco, odszedłem od Twoich prawych dróg myślą moją rozpustną, do 

niezadowolenia doprowadzamy Ciebie, miłosiernego i zapominającego nasze 
zło, ale miłosierny i szczodry bądź dla Twoich sług. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Teraz nadszedł czas pomocy, teraz trzeba pogodzić się, Czysta, z Twoim 

Synem i Panem, aby otoczył łaską nas, uciekających się do Ciebie, i wybawił z 
należnego gniewu. 

Pieśń 6, hirmos: 
Morze życia wzburzone widząc przez burzę pokus przybiegam do cichej 

Twej przystani i wołam do Ciebie: Wyprowadź ze zniszczenia życie moje, 
wielce miłosierny. 



Władco, nie mając odwagi modlić się, upokorzeni, do Twojej wysokości, 
wybranych Twoich aniołów prosimy o gorącą modlitwę, abyś dzięki niej 
wybawił nas z Twego gniewu. 

Teraz poznaliśmy, Panie, że zmiłowałeś się nad nami i nie pogrzebałeś 
nas pod ziemią w strasznym upadku, bardzo grzesznych, przeto z wdzięcznością 
kłaniamy się Tobie, Chryste. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Nakazujesz wahać się osnowom ziemi, abyśmy my przestali wahać się w 

cnotach, umocnij nas w lepszym stanie i Twoją bojaźnią. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Święta Boża Niewiasto, otocz teraz opieką Twój wątpiący lud i 

macierzyńskimi modłami za nas Boże niezadowolenie szybko przemień, 
błagamy Ciebie. 

Pieśń 7, hirmos: 
Anioł uczynił piec rosę rodzącym dla sprawiedliwych młodzieńców, 

Chaldejczyków zaś spalał z woli Bożej, przekonując prześladowcę do 
zawołania: Błogosławiony jesteś, Boże ojców naszych. 

Wielce sławiony Panie, wielce cierpliwy, nie zabiłeś Twoich sług 
wstrząsami i strasznym chwianiem się ziemi, ale przeraziłeś ich, poszukując jak 
ich nawrócić ze zła, abyśmy wszyscy żyli. 

Jęki z serce ślemy i łzy wylewamy, abyśmy miłosiernego Władcę 
poruszyli, Chrystusa, który skruszył nas wszystkich trzęsieniem ziemi, ze 
względu na rozmnożenie się naszych grzechów. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Biada, zawołajmy, i ręce wyciągnijmy do najwyższego Boga, przestańmy 

czynić zło, gdyż Zbawca jest niezadowolony, wstrząsa całą ziemią, chcąc nas 
umocnić. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Spraw, Przeczysta, abyśmy zostali zbawieni przez Twoje modlitwy, 

którzy mamy zginąć przez gniew Boży, wielkie zagniewanie i straszne, 
obecnego osądzenia, ze względu na mnóstwo naszych grzechów. 

Pieśń 8, hirmos: 
Z płomienia sprawiedliwym rosę wytoczyłeś i ofiarę sprawiedliwego 

wodą spaliłeś, wszystko bowiem czynisz, Chryste, co tylko zechcesz, Ciebie 
wywyższamy na wieki. 

Przeraziliśmy się, Przyjacielu człowieka, Twego sprawiedliwego gniewu, 
który nagle nas ogarnął, ogarnęła nas nieskończona rozpacz, widząc Twoje 
zagniewanie na nas. 

Podnieśmy, wierni, ręce i oczy ku jedynemu Władcy, który może zbawić, 
wołając: Chryste, szybko odwróć od nas Twoje zagniewanie, jako Przyjaciel 
człowieka. 



Tysiące aniołów, zgromadzenie męczenników, proroków, apostołów, 
ascetów, hierarchów świętych chór błaga Ciebie, Władco: Oszczędź Twój 
pokorny lud. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Znasz, Szczodry, nasz los, wszystkie nieuleczone pokusy ciała, ukróć 

Twój gniew i utul trwogę, i otocz nas, Szczodry Twoim miłosierdziem. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Miłosierna Bogurodzico, która urodziłaś łaskawego Zbawiciela, zobacz 

rozdrażnienie i westchnienia Twego ludu, módl się, aby ubłagać Władcę o 
miłosierdzie dla nas. 

Pieśń 9, hirmos: 
Boga ludzie nie mogą widzieć, na Niego nie śmieją patrzeć zastępy 

Aniołów. Przez Ciebie, Najczystsza, objawiło się ludziom Słowo wcielone, 
które wywyższając z wojskami niebios Ciebie wysławiamy. 

Oto my wszyscy zgrzeszyliśmy i ziemia, która nie w niczym nie 
zgrzeszyła, strasznie się męczy, karząc bowiem nas, Przyjaciel człowieka całą 
nią wstrząsa, niech zważy na nasze uczucia, zatroszczymy się o nasze 
zbawienie. 

Panie czasów i lat, w jednej chwili zachciałeś skruszyć Twoje sługi, 
powstrzymałeś, Władco, wielką Twoją łaskawość, dziękujemy Tobie, my, 
nieodpowiedzialni ludzie, jedyny Przyjacielu człowieka. 

Chryste, wybaw nas od trzęsienia ziemi, miecza, gorzkiej niewoli i 
napaści pogan, od głodu i rozdrażnienia, Władco, i od wszelkich innych 
nieszczęść wybaw nas, Szczodry, i Twoje miasto, i wszystkie krainy, które 
wiernie Ciebie wysławiają. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Ziemia bez słów woła, jęcząc: Za co mnie tak bardzo czynicie skalaną, 

wszyscy ludzie? Was Władca oszczędza, a mnie jedną rani, nawróćcie się i w 
pokucie wywołajcie miłosierdzie Boga. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Dziewico, która w zrodzeniu nie przecierpiałaś zniszczenia, wybaw ze 

zniszczenia nas wszystkich, ze strasznego trzęsienia i smutku, utul 
niezadowolenie Władcy Twoimi macierzyńskimi błaganiami, Łaski Pełna. 

Stichery trzęsienia ziemi, ton 1. Prosomion: Niebieskich zastępów: 
Boże, który umocniłeś fundamenty ziemi i jeden trwożysz morską głębię 

jako Stwórca wszystkiego wybaw nas z osądzenia na straszne trzęsienie ziemi, 
błagamy Twoje miłosierdzie, Przyjacielu człowieka. 

Jako jedyny wielce miłosierny i wszechmocny, Chryste Zbawco, dla 
modlitw Bogurodzicy i wszystkich świętych wybaw od głodu i zarazy, 
trzęsienia ziemi, ognia, miecza i najścia pogan, wiernie sławiące Ciebie miasto. 

Teraz sprawiedliwym Twoim gniewem, Przyjacielu człowieka, który 
nagle nas dotknął, nie pogrzeb nas, ani nie zniszcz, ani zapalczywością Twego 
gniewu nie karz nas, ale utul trwogę trzęsienia ziemi i daj łaskę Twemu ludowi. 



Inne stichery isomelosy, ton 2: 
Ty, który przerażasz ziemię, pagórki i góry wstrząsane są Twoim 

strachem, Panie, wejrzyj na nas okiem łaskawym, nie gniewaj się na nas 
zapalczywością Twoją, lecz zmiłuj się nad dziełem Twoich rąk, uwolnij nas ze 
strasznej kary trzęsienia ziemi, jako Dobry i Przyjaciel człowieka. 

Ton 6: Mieszkańcy Niniwy, gdy dowiedzieli się o karze pogrzebania 
grzechów w trzęsieniu ziemi, wybłagali pokutę, więc jak nad ich jękiem z 
dziećmi i zwierzętami zlitowałeś się i przyjąłeś, i nas karząc, w orędowniczym 
znaku wieloryba powstania Jonasza oszczędź przez Zmartwychwstanie po 
trzech dniach i zmiłuj się nad nami. 

Panie, budzisz bojaźń i któż wytrzyma Twój sprawiedliwy gniew, albo też 
któż Ciebie ubłaga lub któż uprosi, Dobry, za ludzi grzesznych i zrozpaczonych. 
Niebieskie zastępy, aniołowie, zwierzchności i władze, trony, panowania, 
cherubini i serafini, za nas do Ciebie wołają: Święty, Święty, Święty jesteś, 
Panie, nie odrzucaj dzieła Twych rąk. Dobry, ze względu na łaskawość 
miłosierdzia zbaw biedne miasto. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. Ton 6: 

Ten troparion śpiewa się na wszelkie błaganie: 
Niebieski Królu, Przyjacielu człowieka, Panie, wielce cierpliwy i wielce 

miłosierny, wejrzyj ze świętego Twego przybytku, zobacz naszą pokorę, zobacz 
też nasze rozdrażnienie, i nie oskarżaj nas w Twojej zapalczywości, ani też nie 
karz nas Twoim gniewem, nie wydawaj nas na najście pogan, ani w ręce 
barbarzyńców, ani w przepaść zguby, aby nie powiedzieli poganie: Gdzie jest 
ich Bóg? My zaś jesteśmy Twoim ludem i owcami Twego pastwiska, Twoje 
imię przyzywamy. Przecież z natury jesteś łaskawy, więc otocz opieką to 
miasto, masz orędującą Bogurodzicę, która Ciebie zrodziła, Słowo, chór 
apostołów i mnóstwo męczenników oraz sprawiedliwych, przyjmij modlitwy za 
grzesznych i zrozpaczonych ludzi, i zbaw, Łaskawy, Twoje dziedzictwo. 

Modlitwy w niebezpieczeństwie trzęsienia ziemi: 
Boże wielki i budzący bojaźń, przedziwny, wielki i prawdziwy, 

stwarzający wszystko i przemieniający, spoglądający na ziemię i sprawiający, że 
się trzęsie, dotykasz się gór i dymią, wstrząsasz podniebiosami od fundamentów 
i kolumny jej się nie poruszą, fundamenty ziemi poruszasz i umacniasz swoim 
znakiem, którego wszyscy lękają się i drżą w obliczu mocy Twojej, albowiem 
nie do wytrzymania jest Twój gniew na nas grzesznych, niezliczone zaś i 
niezbadane miłosierdzie obietnicy Twojej. Ty sam wspomnij dobrodziejstwa 
Twoje, Panie, i miłosierdzie Twoje daj nam, albowiem jest od wieku, umocnij 
stworzenie, umocnij ziemię, zatrzymaj jej drżenie, umocnij zachwiany świat i 
nie gub nas z nieprawościami naszymi, ani też nie osądzaj nas z grzechami 
naszymi w otchłani. Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym, Bogiem miłosierdzia 
i zbawienia, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Inna modlitwa w niebezpieczeństwie trzęsienia ziemi: 



 Królu święty, Przyjacielu człowieka, Władco, wielce cierpliwy Panie, 
Stwórco wszystkich stworzeń zmysłowych i duchowych, wszystko noszący 
słowem niewypowiedzianym Twojej mocy, jedyny mający władzę życia i 
śmierci, sprawiedliwie karzący i znowu z przyjaźni do człowieka uleczający, 
czasowe nasze życie najmędrszą swoją Opatrznością otaczający i pożytecznie 
przygotowujący nasze zbawienia, wiemy, że ze względu na liczne nasze grzechy 
wstrząsnąłeś ziemią i poruszyłeś ją, a na nas przyszedł strach i drżenie w obliczu 
Twego gniewu, wielce cierpliwy. Serca nasze osłabły, zranione strachem, i 
ogarnęła nas bojaźń śmierci, gdy kołysze się ziemia, oby nie pochwyciła jak lew 
nasze dusze i nie ma komu wybawić, oby nie pochłonęła nas, i okryje nas 
zniszczenie, i nie ma komu wybawić, ani zbawić. Przeto błagamy Ciebie i 
Ciebie prosimy, jedynego łagodnego Boga: Nie pamiętaj naszych nieprawości, 
dawnych i obecnych, ani też nie odpłacaj nam według ciężary naszych 
grzechów, gdy bowiem wejdziesz w sąd z naszym rodzajem, nikt nie 
usprawiedliwi się przed Tobą, ale zginie na ziemi wszelka pamięć o nas. 
Wspomnij wielką cierpliwość, Twoje odwieczne dobrodziejstwa i Twoje 
miłosierdzie, i z ojcami naszymi prawdziwe Twoje przymierze, i niech nas nie 
pochłonie głębia ziemska, niech nas nie zjedzą jej usta, ale otocz łaską nas 
skruszonych i zmiłuj się nad pokornymi, przerażonych strasznym wyrokiem 
trzęsienia ziemi, i nawiedź ogarniętych wielkim przerażeniem i strachem. Jeśli 
gdzieś są pośród nas lękający się Twego imienia i przestrzegający Twoich 
przykazań, jakaś mała wybrana reszta, nasienie błogosławione, skarb ukryty, 
Tobie jedynemu znany i przez Ciebie strzeżony, i ich prośby jako dobry za nas 
niegodnych usłyszysz, błagających Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie, to 
przyjmij ich modlitwy za lud, który zgrzeszył, zanoszone do Ciebie, Władco, 
Przyjacielu człowieka, jak przyjąłeś błaganie Abrahama za mieszkańcami 
Sodomy, jak przyjąłeś prośby Bożych Twoich proroków Daniela i Jeremiasza za 
Izrael, błagających w niewoli Twoją łaskawość, aby z pokolenia na pokolenie 
sławiono Twoją przyjaźń do człowieka i niezbadaną głębię Twojej cierpliwości. 
A my przyniesiemy Tobie jako dar wdzięczności nasze nawrócenie i pokutę, 
umacniani Twoją władczą ręką, dla modlitw i błagań przeczystej Twojej Matki i 
wszystkich od wieku świętych, którzy dobrze czynili przed Tobą. Amen. 

Inna modlitwa w niebezpieczeństwie trzęsienia ziemi: 
 Władco, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, niewyczerpane źródło łask, 
niezbadana głębio przyjaźni do człowieka, niezmierzona otchłani cierpliwości i 
dobroci, który znajdujesz dla rodzaju ludzkiego pożyteczne rany z przyjaźni do 
człowieka, aby nasze szybkie dążenie do grzechu okiełznać, jak pewnego 
rodzaju uzdą, Twoją Bożą bojaźnią, abyśmy nie niszczyli Twego Bożego 
obrazu, ani też nie znieważali Twoją dobroć, powstrzymaj, prosimy, straszne 
trzęsienie ziemi i jej niezwykłe kolebanie się, które teraz sprawiedliwie na nas 
nadciągnęło z Twego rozkazu ku przypomnieniu wszelkiego dążenia naszej 
natury do grzechu i Twego sprawiedliwego odwrócenia się od nas, gdybyśmy 
bowiem zachowywali Twoje przykazania i żyli zgodnie z nimi, ziemia 



słuchająca Twego wszechmocnego rozkazu nie musiałaby teraz chwiać się, 
wychodząc z naturalnego dla niej bezruchu i nie szukałaby w swoich wstrząsach 
jak nas pochłonąć. Słuszne to jest, o sprawiedliwy Panie! Nie wykonujemy 
bowiem poleceń Twego królestwa i nie boimy się Twego sprawiedliwego 
gniewu na nas, Władco, ale czynimy zło przed Twymi oczyma nienawidząc 
jeden drugiego, zazdroszcząc jeden drugiemu, gniewając się jeden na drugiego. 
Odrzuciliśmy miłość, odrzuciliśmy braterstwo, odłożyliśmy dobroczynność, a 
umiłowaliśmy pieniądze, ucałowaliśmy gromadzenie dóbr i znienawidziliśmy 
ich nieposiadanie, zadawalanie żołądka i rozkoszy umiłowaliśmy, a postu i 
wstrzemięźliwości nie pragnęliśmy. Mówiąc wprost, odrzucaliśmy wszystkie 
Twoje przykazania, Panie, i popełnialiśmy wszelkie grzechy, a to z ich powodu, 
jak mówi Pismo, gniew Boży nadciąga na niepokornych synów. Oto okropny 
spis naszych grzechów, naszych fałszywych i nieczystych czynów, wzajemnej 
nienawiści, tej nienawiści i pychy, ukrytych i jawnych naszych nieprawości, 
sprowadzających na nas śmiertelne rany, chwianie się ziemi, trzęsienie ziemi, 
głód, zarazę, napaści wrogów, a po nich ową nieznośną i nieskończoną udrękę. 
Ale nie odrzucaj nas do końca, ze względu na Twoje święte imię, niech nie 
pochłonie nas żywych ziemia z powodu naszych grzechów, niech nie 
zostaniemy pozbawieni, nieszczęśni, czasu pokuty, chociaż wielokrotnie 
obiecywaliśmy pokutę i wielokrotnie skłamaliśmy Tobie, Bogu naszemu. 
Dlatego też zostaliśmy osądzeni na ścięcie, jak niepłodna oliwka, nakazałeś 
ziemi, aby w całości pokryła nas wszystkich. Jednak jeszcze i teraz okaż 
cierpliwość, o Przyjacielu człowieka, uprawiający ziemię! Ty nie chcesz śmierci 
grzesznika, ale żeby nawrócił się i żył, który nakazałeś przebaczać braciom 
grzechy siedemdziesiąt siedem razy, nie gub tej małej Twojej owczarni, 
skruszonej przez strach, i upokorzonej przez płacz, przerażonej trzęsieniem 
ziemi i wstrząśniętej. Wspomnij, wielce cierpliwy, Twoje łaski i Twoje 
miłosierdzie. Wspomnij, jak łatwo myśli człowieka od jego młodości kierują się 
ku złu i nikt nie jest przed Tobą wolny od skalania. Teraz też przyjmując Twoją 
niewypowiedzianą łaskawość, dzięki składamy za wszystkie Twoje sławne i 
budzące bojaźń czyny, które dokonałeś i dokonujesz z nami niegodnymi z 
niezbadanej głębi Twojej przyjaźni do człowieka, przez łaskę Twego Ojca 
niemającego początku i Życiodajnego Twego Ducha, dla modlitw i błagań 
przeczystej Twojej Matki, i wszystkich Twoich świętych. Amen. 
 Prokimenon, ton 8: Panie, nie oskarżaj nas* w Twojej zapalczywości. 

Stichos: Nie odwracaj Twego Oblicza od Twego dziecka. 
List świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków (perykopa 231 od połowy; 12, 6-13) 

Bracia, tego miłuje Pan, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna 
przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż 
to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego 
uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. 
Zresztą, jeśli ceniliśmy i szanowaliśmy ojców naszych według ciała, mimo że 
nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć 



będziemy. Tamci karcili nas według swej woli na czas znikomych dni, ten zaś 
czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swej świętości. 
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak 
przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego 
opadłe ręce i osłabłe kolana wyprostujcie. Proste czyńcie ślady nogami, aby kto 
chory nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 

Alleluja. Stichos: Boże, zupełnie nas odrzuciłeś. 
Ewangelia według Mateusza (perykopa 27; 8, 21-27) 

W owym czasie gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 
Nagle zerwała się na jeziorze gwałtowana burza, tak że fale zalewały łódź, On 
zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, 
giniemy!” A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Potem 
wstał, rozkazał wiatrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali 
zdumieni: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” 

Kinonikon: Spoglądasz na ziemię i sprawiasz, że się trzęsie. 
 


