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ПЪРВО ЧЕТИВО  Кръвта на Христа да ни очисти от 

всеки грях. 

Четене от първото послание  

на Свети Иван Апостол. 

1, 5-2, 2 

Възлюбени: Това е благовестието, което чухме от Него, и ви 

възвестяваме: че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, 

че имаме общение с Него, а ходим в тъмнина, ние лъжем и не постъпваме по 

истината; ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме 

общение един с други, и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очистя от 

всеки грях. 

Ако кажем, че нямаме грях, сами се мамим, и истината не е в нас. Ако 

изповядваме греховете си, той е верен и праведен, за да ни прости греховете, 

и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го 

лъжец, и словото Му не е в нас. 

Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то 

пред Отца имаме ходатай Исуса Христа праведника, и Той е умилостивение за 

нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 102, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18 (О: 1a) 

О Благославяй, душо моя, Господа. О 

Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благославя 

Неговото свето име. О  

Благославяй, душа моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите 

благодеяния. О  

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; О 

Избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост н щедрости. О 
 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив; О 

Той не се гневи до край, нито се вечно сърди, О  

Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се 
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боят;О 

Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. О 

А милостта на Господа е от века до века към ония, които Му се боят. О 

И правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му. О 

 

АЛИЛУЯ    Срв Мт 11,25 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си 

открил тайните на царството на малките. О Алилуя. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ  

† Четене от светото Евангелие според Матей.         11,25-30 

В онова време Исус отговори и рече: "Прославям те, Отче, Господарю на 

небето и на земята, защото си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил 

на малките. Да, Отче, защото такова беше твоето благоволение. 

Всичко ми е предадено от моя Отец; и никой не познава Сина освен Отец; 

и нито Отца познава някой, освен Синът, и комуто Синът иска да открие. 

Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. 

Вземете моето иго върху себе си и се поучете от мене, понеже съм кротък и 

смирен по сърце, и ще намерите покой на душата си. 

Защото игото ми е благо и бремето ми леко." 

Това е слово Господне.  


