
Прочит от Евангелията: 

 

1. Евангелие Матей 5гл. 43-48 

43. Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази 

врага си". 
44. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте 

ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви 

мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, 
45. за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той 

оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд 

на праведни и неправедни. 
46. Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам 

награда? Не правят ли същото и митарите? 

47. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? 
Не постъпват ли тъй и езичниците? 

48. И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш 

Отец. 

2. Евангелие Марк 16гл. 5-20 

5. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла 
дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха. 

6. А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, 

разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе 
положен. 

7. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви 

преваря в Галилея ; там ще Го видите, както ви бе казал. 
8. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана 

трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха. 
9. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви 

първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. 

10. Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които 
плачеха и ридаеха; 

11. но те, като чуха, че Той е жив, и че тя Го видяла, не 

повярваха. 
12. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато 

отиваха в село. 

13. И като се върнаха, обадиха на останалите; но и тям не 

повярваха. 

14. Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги 

смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на 
ония, които Го бяха видели възкръснал. 

15. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието 

на всички твари. 
16. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не 
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повярва, ще бъде осъден. 

17. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще 

изгонват бесове, ще говорят на нови езици; 
18. ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им 

повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави. 

19. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна 
отдясно на Бога. 

20. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им 

помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се 
придружаваше. Амин. 

 

3. Лука 1гл. 46-53 

46. И рече Мариам: душата ми величае Господа, 

47. и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, 

48. задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; 
защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; 

49. задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; 

50. и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят; 
51. Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се 

гордеят с мислите на сърцето си; 
52. свали силни от престоли и въздигна смирени; 

53. гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо; 

4. Йоан 20гл. 19-23 

19. А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на 

къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, 

поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им 
казва: мир вам! 

20. И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. 

Учениците се зарадваха, като видяха Господа. 
21. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз 

ви пращам. 

22. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. 
23. На които простите греховете, тям ще се простят; на които 

задържите, ще се задържат. 
 


