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ССВВ..  ББРРИИГГИИТТАА,,  ММООННААХХИИННЯЯ,,  ППООККРРООВВИИТТЕЕЛЛККАА  ННАА  ЕЕВВРРООППАА  

  2233  ЮЮЛЛИИ  

 

ПЪРВО ЧЕТИВО  Вече не аз живея, а Христос живее 

в мене. 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до 

галатяни 

2,19-20 

Братя: 

Аз чрез закона умрях за закона, за да живея в Бога. Разпнах се с Христа, и 

вече не аз живея, а Христос живее в мене. А това, че живея сега в плът, живея 

с вярата в Сина Божи, който ме възлюби и предаде себе си за мене. 

Това е Божие слов. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (О: 2а) 

О Ще благославям Господа във всяко време. О 

Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за него винаги е в 

устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се 

развеселят. О  

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името му заедно. Подирих 

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

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

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

беди. О  

Ангелът на Господа застава около онези, които му се боят и ги избавя. 

Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се на Него 

уповава. О  

Бойте се от Господа всички негови светии, защото няма оскъдност у 

онези, които му се боят. Богати обедняха и търпят глад, а онези, които дирят 

Господа, не са лишени от никое благо. О 

 

АЛИЛУЯ Ив 15,9в.5в 

О Алилуя. Останете в моята обич, казва Господ; който пребъдва в мене и аз в 

него, той носи много плод. О Алилуя. 
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ЕВАНГЕЛИЕ  

†Четене от светото Евангелие според Иван               15,1-8 

В онова време: 

Исус каза на учениците си: "Аз съм истинската лоза, а моят Отец е лозарят. 

Той отрязва всяка пръчка в мене, която не дава плод, а чисти всяка, която дава 

плод, за да дава повече плод. Вие вече сте чисти чрез словото, което съм ви 

говорил. 

Пребъдвайте в мене, и аз във вас. Както лозовата пръчка от само себе си 

не може да дава плод, ако не остане на лозата, тъй и вие, ако не пребъдете в 

мене. 

Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Който пребъдва в мене, и аз в него, той 

дава много плод; понеже без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не 

пребъдва в мене, той бива изхвърлен вън както пръчката, и изсъхва; тогава хи 

събират, хвърлят ги в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в мене, и словата ми 

пребъдват във вас; каквото и да желаете, искайте и ще ви се даде. 

С това ще се прослави моят Отец: ако вие принасяте много плод; 

и така ще бъдете мои ученици." 

Това е слово Господне. 

 

 


