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РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО  ХХРРИИССТТООВВОО  

УУТТРРИИННННАА  ЛЛИИТТУУРРГГИИЯЯ 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО  Ето твоят Спасител иде. 

Четене из книгата на пророк Исаия.   62,11-12 

Ето, Господ обявява до край земя: 

"Кажете на дъщерята Сионова: твоят Спасител иде, наградата му е с него и 

отплатата му - пред Него. И ще ги нарекат: "Свет народ", "Изкупени от 

Господа"; а тебе ще нарекат: "Търсен град, неизоставен". 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 98,1 и 6.11-12 

О Светлина ще блесне днес над нас, защото ще се роди Господ. О  

Господ царува: да се радва земята, да се веселят многобройните острови. 

Небесата разгласят неговата правда, и всички народи виждат неговата слава.О 

 Светлина свети над праведника, и на правите по сърце — веселие. 

Радвайте се, праведни, в Господа, и славете паметта на светинята му. О  

 

ВТОРО ЧЕТИВО  Той ни спаси по своето 

милосърдие. 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит 3,4-7 

Когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни 

спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята 

милост, чрез банята на възраждането и обновата от Дух Свети, когото 

изобилно изля върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с 

Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот. 

Това е Божие слово. 

 

АЛИЛУЯ Лк 2, 14 

О Алилуя. Слава във висините Богу и мир на човеците по благоволение.  

О Алилуя. 
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ЕВАНГЕЛИЕ  Пастирите намериха Мария 

и Йосиф, и детенцето. 

Четене от светото Евангелие според Лука. 2,15-20 

Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един 

другиму: "Да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за кое ни 

възвести Господ." И дойдоха бързешком, и намериха Мария и Йосифа, и 

Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказал каквото им бе 

възвестено за тоя Младенец. 

И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А 

Мария спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. 

И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, и чуха и 

видяха, както им бе казано. 

Това е слово Господне. 

 


