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ППРРЕЕДДККООЛЛЕЕДДННОО  ВВРРЕЕММЕЕ  

2244  ДДЕЕККЕЕММВВРРИИ 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО  Царството на Давид ще пребъде 

на веки пред лицето на Господ. 

Четене из втората книга на пророк 

Самуил. 

 7,1-5.8в 12.1 

Когато цар Давид живееше в своя дом, и Господ бе го успоко» от всичките 

му околни врагове, тогава царят каза на пророк Ната "Ето, аз живея в кедров 

дом, а Божият ковчег стои под шатра." 

И Натан каза на царя:"Иди, върши всичко, що ти е по сърце, з щото Господ 

е с тебе." 

Но в същата нощ биде слово Господне към Натан: "Иди, кажи на моя раб 

Давид: Тъй говори Господ: Ти ли ще ми съградиш дом, за да живея в него? Аз 

те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на моя н род Израил, и вредом бях 

с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и 

възвеличих името ти, както име на великите люде на земята. И аз ще отредя 

място за моя народ, Израил, ще го утвърдя, и той спокойно ще живее на 

мястото си и н ма вече да се безпокои, и нечестиви люде няма вече да го 

притеснява както по-преди, от онова време, когато аз отредих съдии над моя 

народ Израил; и аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ възвестява, 

че той ще ти въздигне дом. 

А когато се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си: 

ще въздигна след тебе твоето потомство, което ще произлезе от твоите 

чресла, и ще закрепя царството му. Аз ще му бъда баща, и той ще ми бъде 

син. 

И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до века пред лицето 

ми, и престолът ти ще пребъде до века." Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 88, 2-3. 4-5. 27 и 29 (О: срв 2) 

О Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам. О 

Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям 

с уста твоята истина. Защото казвам: "На веки е основана милостта", на 

небесата ти утвърди твоята истина. О 
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"Аз поставих завет с моя избраник, клех се на моя раб Давид: Ще утвърдя 

на веки твоето потомство, от рода в род ще уредя твоя престол." О  

Той ще ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение. 

На веки ще му запазя моята милост, и моят завет с него ще бъде верен. О 

 

АЛИЛУЯ  

О Алилуя. О, Изток, сияние на вечната светлина и слънце на правда; 

дойди, и освети седящите в тъмнина и сянка смъртна. О Алилуя. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ Посети ни като слънце, 

изгряващо свише.  

†Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 67-79 

В онова време: 

Захария, бащата на Иван, се изпълни с Дух Свети и пророкува казвайки: 

"Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши 

избавление на своя народ; и издигна за нас в дома на своя отрок Давид рог на 

спасение, както възвести чрез устата на своите свети от века пророци; 

спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят; за да прояви 

своята милост над отците ни и да си спомни светия си завет,клетвата, с която 

Той се кле на Авраам, нашия Отец, за да ни даде, след като ни избави от 

ръката на враговете ни, безстрашно да Му служим в светост и правда пред 

Него, през всички дни на живота си. 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще 

вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища и да 

дадеш на народа Му да познае спасението чрез прощаване греховете им. 

Поради великото си милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише; 

за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете 

ни в пътя на мира." 

Това е слово Господне. 

 

 


