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SZÓSTA GODZINA. 
 

 Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. Przyjdźcie, pokłońmy 
się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga. Przyjdźcie, pokłońmy 
się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga naszego. 

PSALM 53 
 BoŜe, w imię Twoje zbaw mnie i w mocy Twojej sądź mnie. BoŜe, usłysz 
modlitwę moją, zwaŜ na słowa ust moich. Albowiem obcy powstali przeciwko 
mnie i silni czyhają na duszę moją, i nie mają Boga przed sobą. Oto bowiem 
Bóg pomaga mi i Pan jest wspomoŜycielem duszy mojej. Obróć zło na wrogów 
moich, prawdą Twoją wyniszcz ich. Chętnie będę składał Tobie ofiary, będę 
wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre, albowiem od wszelkiego bólu 
wybawiłeś mnie i na wrogów moich spojrzy oko moje. 

PSALM 54 
 Wysłuchaj, BoŜe, modlitwę moją, i nie gardź błaganiem moim. ZwaŜ na 
mnie i wysłuchaj mnie! Smutny jestem w goryczy mojej i strwoŜony przez głos 
wroga i prześladowanie przez grzeszników, albowiem sprowadzili na mnie 
nieprawość i w gniewie walczą ze mną. Serce moje drŜy we mnie i spadł na 
mnie lęk śmiertelny. Przyszły na mnie strach i drŜenie, ciemności mnie 
ogarnęły. Rzekłem: Kto mi da skrzydła jak gołębicy, abym odleciał i spoczął? 
Oto uciekłem daleko i zamieszkałem na pustyni. Wyczekiwałem Boga 
wybawiającego mnie od małoduszności i burzy. Panie, pogrąŜ ich, podziel ich 
języki, bowiem widzę w mieście nieprawość i narzekanie. Mury jego dniem i 
nocą otacza nieprawość, pośród niego nieprawość i trud, i niesprawiedliwość, z 
ulic jego nie znika lichwa i podstęp. Gdyby lŜył mnie nieprzyjaciel, z pewnością 
bym to zniósł, gdyby wróg wynosił się nade mną, ukryłbym się przed nim. Ale 
to ty, człowiek mi bliski, przewodnik mój i znajomy mój. Razem 
rozkoszowaliśmy się posiłkami, zgodnie chodziliśmy do domu BoŜego. Niech 
śmierć spadnie na nich i niech Ŝywcem zstąpią do otchłani, bo nieprawości są w 
ich mieszkaniach, pośród nich. Ja wołałem do Boga i Pan wysłuchał mnie. 
Wieczorem, rano i w południe będę opowiadał i będę rozgłaszał, a On wysłucha 
głosu mego. Wybawi w pokoju duszę moją od tych, co na mnie nastają, bo 
liczni byli ze mną. Wysłucha Bóg i upokorzy ich Ten, który jest przed wiekami, 
bo u nich nie ma odmiany i nie ulękli się Boga. Wyciągnął rękę swą ku 
odpłacie, bo splugawili Przymierze Jego. Gniew oblicza Jego rozdzielił ich, lecz 
przybliŜyły się serca ich, słowa ich były łagodniejsze od oliwy, lecz są one 
strzałami. ZłóŜ troskę twą na Pana, a On cię nakarmi, nigdy nie pozwoli 
zachwiać się sprawiedliwemu. Ty, BoŜe, sprowadzisz ich do studni zniszczenia, 
męŜowie krwi i podstępu nie doŜyją połowy dni swoich. Ja zaś, Panie, zaufałem 
Tobie! 

PSALM 90 
 Kto mieszka pod opieką NajwyŜszego, w cieniu Boga niebieskiego 
przebywać będzie. Rzecze Panu: WspomoŜycielem moim jesteś i ucieczką 
moją, Bogiem moim, i mam w Nim nadzieję. Albowiem On wybawi cię z sieci 



 2 

myśliwego i od zgubnego słowa. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami 
Jego będziesz bezpieczny, jak puklerz osłoni cię prawda Jego. Nie ulękniesz się 
strachu nocnego, strzały lecącej za dnia, ani rzeczy przechodzącej w mroku, 
napaści i biesa południa. Padnie u boku twego tysiąc i dziesięć tysięcy po 
prawicy twojej, ale do ciebie nie przybliŜy się. Zobaczysz oczyma twoimi i 
ujrzysz pomstę nad grzesznikami. Albowiem Ty, Panie, jesteś nadzieją moją, 
jako obrońcę wziąłem sobie NajwyŜszego. Zło nie przystąpi do ciebie i boleść 
nie przybliŜy się do ciała twego. Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na ręce wezmą ciebie, abyś 
nigdy nie potknął nogi swojej o kamień. Na Ŝmiję i bazyliszka nastąpisz, 
będziesz deptał lwa i węŜa. Albowiem we mnie ma nadzieję, więc wybawię go i 
osłonię go, albowiem poznał imię moje. Będzie wzywał do mnie i usłyszę go, z 
nim jestem w utrapieniu, wyzwolę go i wysławię go. Nasycę go długimi dniami 
i objawię mu zbawienie moje. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). Panie, zmiłuj się 
(trzy razy). 

Jeśli śpiewamy Bóg i Pan, to mówimy: Chwała. Troparion dnia. 
Jeśli zaś śpiewamy Alleluja, to mówimy troparion, ton 2: 

Ty, który szóstego dnia i o szóstej godzinie do krzyŜa przygwoździłeś 
śmiały grzech Adama w raju i spis naszych grzechów podarłeś, Chryste BoŜe, 
zbaw nas. 

Stichos 1: BoŜe, zwaŜ na moją modlitwę i nie odrzucaj mego błagania. 
Stichos 2: Wezwałem do Boga i Pan mnie usłyszał. 
Chwała, i teraz. Teotokion: Skoro nie mamy odwagi z powodu wielości 

grzechów naszych, Ty módl się do zrodzonego z Ciebie, Bogurodzico Dziewico, 
wiele bowiem moŜe matczyna prośba u łaskawości Władcy. Nie odrzucaj 
modlitw grzeszników, Najczystsza, albowiem miłosiernym jest i mogącym 
zbawić Ten, który zechciał za nas cierpieć. 
 Niech szybko uprzedzą nas łaski Twoje, Panie, albowiem wyniszczeni 
jesteśmy bardzo. PomóŜ nam, BoŜe, Zbawco nasz, ze względu na chwałę 
imienia Twego. Panie, wybaw nas i oczyść grzechy nasze dla imienia Twego. 

Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. Kapłan: Albowiem Twoje jest 
królestwo. 

Kontakion święta lub świętego. 
Jeśli jest post, to mówimy te tropariony, ton 2: 

Zbawienie uczyniłeś pośrodku ziemi, Chryste BoŜe, rozciągnąwszy na 
krzyŜu Twoje przeczyste ręce i gromadząc wszystkie narody, wołające: Panie, 
chwała Tobie. 

Chwała. Przeczystej Twojej ikonie, o Dobry, oddajemy pokłon, prosząc 
Cię, Chryste o darowanie przewinień naszych. Ty bowiem dobrowolnie 
zechciałeś wstąpić ciałem na krzyŜ, aby tych, których stworzyłeś, wybawić z 
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niewoli wroga. Przeto dziękczynnie wołamy do Ciebie: Radością wszystko 
napełniłeś, Zbawicielu nasz, który przyszedłeś zbawić świat. 

W poniedziałek, wtorek i czwartek mówimy: 

I teraz. Teotokion: Ty, która jesteś źródłem miłosierdzia, Bogurodzico, uczyń 
nas godnymi zmiłowania. Wejrzyj na lud, który zgrzeszył, okaŜ jak zawsze moc 
Twoją. W Tobie bowiem nadzieję pokładając, wołamy do Ciebie: „Raduj się!”, 
tak jak niegdyś Gabriel, wódz zastępów bezcielesnych. 

W środę i piątek mów: 

I teraz. Stauroteotokion, ton 2: Błogosławiona jesteś, Bogurodzico Dziewico, 
śpiewamy Tobie, bowiem krzyŜa Twego Syna zniszczona została otchłań, 
śmierć uśmiercona, umarli powstaliśmy i otrzymaliśmy Ŝycie, przyjęliśmy raj 
dawnych rozkoszy, przeto dziękczynnie wysławiamy Chrystusa Boga naszego 
jako mającego władzę i jedynego wielce miłosiernego. 
 Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
 Chryste BoŜe, który w kaŜdym czasie i w kaŜdej godzinie, na niebie i na 
ziemi jesteś sławiony i wywyŜszany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i 
łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko 
wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, 
przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze 
Ŝycie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj 
myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, 
otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich straŜą i opieką osiągnęli 
jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony 
jesteś na wieki wieków. Amen. 
 Panie, zmiłuj się (trzy razy). Chwała, i teraz. Czcigodniejszą od Cherubinów. 
W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 
 Kapłan: Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, dla modlitw świętych ojców 
naszych zmiłuj się nad nami. 

Jeśli jest post, to pokłony z modlitwą św. Efrema, jak to juŜ powiedziano (s. ). 
TakŜe Modlitwa św. Bazylego Wielkiego 

 BoŜe i Panie mocy, i wszystkich stworzeń Stwórco, który ze swego 
bezprzykładnego miłosierdzia posłałeś na zbawienie naszego rodzaju 
Jednorodzonego Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i poprzez 
czcigodny Jego krzyŜ zniszczyłeś rękopis z zapisem naszych grzechów, i 
zwycięŜyłeś tym władze i panowania ciemności, sam Władco, Przyjacielu 
człowieka, przyjmij i od nas grzesznych te dziękczynne i błagalne modlitwy, i 
wybaw nas od wszelkich zgubnych i mrocznych grzechów oraz szukających 
naszej zguby widzialnych i niewidzialnych wrogów. Daj naszym ciałom bojaźń 
przed Tobą i nie skieruj naszych serc ku słowom lub myślom złym, ale zwiąŜ 
nasze dusze Twoją miłością. Daj, abyśmy na Ciebie zawsze patrzyli i przez 
Ciebie kierowani światłością, widząc Twoją niewidzialną i niedostępną 
światłość, nieustannie zanosili Tobie wyznanie i dziękczynienie, 
Przedwiecznemu Ojcu, z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i 
Dobrym, i śyciodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
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Amen. 
Jeśli śpiewano Bóg i Pan, to typika mówimy tutaj, a jeśli śpiewano Alleluja, to mówimy je po 

dziewiątej godzinie, a dziewiąta godzina tak się zaczyna po szóstej: 
 Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). Chwała, i 
teraz. Przyjdźcie, pokłońmy się (trzy razy). Psalmy i ciąg dalszy. 
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