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Store Vesper 
 

Slik gudstjenesten feires i Den ortodokse kirke. Struktur med forklaringer. 

 

Velkommen til gudstjeneste! Alle gudstjenester i Den ortodokse kirke er åpne 
for alle. Dere vil nå få en smak av gudstjenester slik de har blitt feiret siden 
templets og Jesu tid.  
Dette er agende som viser hovedstrukturen i gudstjenesten vesper. Gudstjenester 
i Den ortodokse kirke er som regel mer høytidelig og mystiske enn det en er 
vant til i DnK. Samtidig så vil ortodokse kristne oppleve at de er mer delaktig i 
det som skjer ved at vi står, bøyer, korser oss og ber under hele gudstjenesten. 
De som blir sliten kan sette seg ned å hvile litt. Det forventes ikke at de som 
ikke er ortodokse skal følge alle skikkene og handlingene under gudstjenesten 
slik som ortodokse gjør. 
I den ortodokse kirke leser en ikke tekstene, men messer og synger dem. Delta 
gjerne med å synge dersom dere kjenner dere igjen og ved repetisjoner som dere 
kjenner dere igjen. 
Under følger hovedstrukturen for vesper med hovedpunkter og noen 
forklaringer. 
 

Gudstjenesten begynner med en åpningsvelsignelse av presten: 
 

Prest:  Velsignet er vår Gud, nå og alltid og i all evighet.  

Leser: Amen.  

TRISHAGION BØNNER 
Bønnene avsluttes med Fader vår 

 … 

Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, 
komme Ditt rike skje Din vilje, som i himmelen, så og på̊ 
jorden, gi oss idag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, 
som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, 
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men frels oss fra det onde. 

Prest: For Ditt er riket og makten og æren, Fader og Sønn og Hellig 
Ånd, nå og alltid og i all evighet.  

… 

SALME 103 
Kor: Min sjel, velsign Herren! Herre, min Gud, Du er såre stor, … 

… 

Halleluja, halleluja, halleluja, ære være Deg, Gud. (3x.) 

DET STORE EKTENIE 
Diakon: La oss be i fred til Herren. 

Folket: Herre forbarm deg.  

 (etter hver påkalling) 

 …. 

Prest: For Deg tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader og 
Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i all evighet. 

Folket: Amen. 

SALIG ER DEN MANN (Salme 1) 
Kor: Salig er den mann som ikke vandrer i de ugudeliges råd. 

R: Halleluja, halleluja, halleluja 

… 

Halleluja, halleluja, halleluja. Ære være Deg, o Gud (3x) 

DET LILLE EKTENIET: 
Diakon: La oss atter og atter be i fred til Herren. 

Folket: Herre forbarm deg. 

…. 
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NØDROPSSALMEN (Salme 140) 
Under hymnen berøkes alteret og hele kirkerommet. 

Folket: Herre, jeg roper til Deg, hør Du meg. Hør Du meg Herre. Herre, 
jeg roper til Deg, hør Du meg. Giv akt på mitt bønnerop, nå når 
jeg roper til Deg. Hør Du meg, Herre.  La min bønn gjelde som 
et røkoffer for Deg, og mine løftede hender som et aftenoffer. 
Hør Du meg, Herre.  

Leser: Bøy ikke mitt hjerte til noe ondt, … 

DET LILLE INNTOG 
Presten og hjelper går i en prosesjon fra alteret til hoveddøren ved ikonene. Han berøker så 
ikonostas og ikoner før han går inn igjen i alteret. 

GLADE LYS (en av de aller eldste kristne hymner fra antikken) 
Folket: Glade Lys fra den udødelige, … 

PROKIMEN - salmesang 
Diakon aften til lørdag, 7.t.: 

Gud, Du er min forsvarer, og Du kommer meg imøte med Din 
miskunnhet. v: Fri meg fra mine fiender, Gud, vern meg mot dem som 
reiser seg imot meg.     

DEN INNSTENDIGE EKTENIE 

Diakon: La oss alle si av hele vår sjel og av all vår forstand, la oss si.  

Folket; Herre forbarm deg 

… 

VERDIGE HERRE (hymne) 
 Verdige, Herre, å bevare oss denne aften uten synd.  

… 

Deg tilkommer lovpris, Deg tilkommer lovsang, Deg tilkommer 
ære, Fader og Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i all evighet. 
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Amen! 

AFTENEKTENIE 
Diakon: La oss fullende vår aftenbønn til Herren.  

Folket: Herre, forbarm Deg. 

Diakon: Hjelp oss, frels oss, forbarm Deg over oss og bevar oss, o Gud, 
ved Din nåde. 

… 

APOSTIKA  
– hymner om hl. Sunniva. 

SIMEONS LOVSANG OG TRISHAGION 
Kor: Herre nå lar du din tjener fare herfra etter Ditt ord, for mine 

øyne har sett din frelse som du har beredt for alle folks øyne, et 
lys til åpenbaring for hendingene og en herlighet for ditt folk 
Israel. 

Leser: .. 

Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, 
komme Ditt rike skje Din vilje, som i himmelen, så og på̊ 
jorden, gi oss idag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, 
som vi og forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 

Prest: For Ditt er riket og makten og æren, Fader og Sønn og Hellig 
Ånd, nå og alltid og i all evighet.  

TROPARIA 
 Hymner om hl. Sunniva og Guds mor, jomfru Maria. 

UTSENDELSE 
Dialog med prest og folket/kor som avsluttes med velsignelse etterfulgt av en kort andakt. 
 
 


