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ПЪРВО ЧЕТИВО   

Четене из книгата Премъдрост  10, 13-15 

Премъдроста не остави проданения праведник, а го спаси от грях; тя 

слиза с него в затвора, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски 

скиптър и власт над ония, които го угнетяваха, показа, че са лъжци тия, що го 

обвиняваха, и му дари вечна слава. Тя освободи светия народ и непорочното 

семе от народи притеснители.  

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 33,2-9 

О Господ ме избави от всички мои опасности. О 

Ще благославям Господа във всяко време, хвала за Hero e винаги в устата 

ми. С Господа ще се хвали дишата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. О 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името My заедно. Потърсих 

Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. О 

Които обръщаха поглед към Hero, просияваха, и лицата им няма да се 

посрамят. Ето, сиромахът викна, и Господ чу, и го спаси от всичките му беди. О 

Ангелът на Господа застава около ония, които My се боят, и ги избавя. 

Вкусете и вижте, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се надява на 

него. О 

 

ВТОРО ЧЕТИВО  Чрез едно принасяме направи 

съвършени завинаги онези, които 

освети. 

Четене от посланието на Св. Павел 

апостол до филипяни 

3, 17-4,1 

Бъдете мои подражатели, братя, и гледайте ония, които постъпват по 

образец, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които съм ви говорил 

често, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на Кръста Христов: 

техният край е погибел, техният Бог - коремът, а славата - в срама им, те 
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мислят за земното. А нашето живелище е на небесата, откъдето очакваме 

Спасителя, нашия Господ Исус Христос, който ще преобрази унизеното наше 

тяло така, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез 

която Той може и да покорява на себе си всичко, и така, възлюбени и 

многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, 

възлюбени. 

Това е Божие слово. 

 

АЛИЛУЯ  

О Алилуя. Блажен е човекът, който устоява на изкушения, защото, след 

като бъде изпитан, той ще получи венеца на живота. О Алилуя. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ Ще събере набраниците Си 

от четирите вятъра. 

†Четене от светото Евангелие според Иван              12, 24-26 

В онова време, Исус каза на учениците Си: "Истина, истина ви казвам: ако 

житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само: ако умре, принася 

много плод. 

Който обича душата си, ще я изгуби, а който мрази душата си на този свят, 

ще я запази, за вечен живот. 

Който ми служи, нека ме последва; и където съм аз, там ще бъде и моят 

служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец". 

Това е слово Господне.  


