Scripture Readings for Pascha
At the Divine Liturgy
Acts of the Apostles 1:1-8
In the preceding book, Theophilus, I was concerned with everything Jesus did and taught from the
beginning, until the day He was taken up, after giving commandments through the Holy Spirit to the
Apostles He had chosen. To them also He showed Himself alive after His Passion by many proofs,
appearing to them during forty days and speaking about God’s Kingdom. And while eating with
them, He told them not to leave Jerusalem, but to wait for the Father’s promise, “of which you have
heard,” He said, “by my mouth. For while John baptized with water, you shall be baptized in the
Holy Spirit within a few days.” Now those gathered there questioned Him, asking, “LORD, is it now
that You will restore the kingdom to Israel?” But He answered them, “It is not for you to know the
times or the proper moments the Father has set by His own authority. But you shall receive power
when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea and
Samaria, and even to the very ends of the earth.”
John 1:1-17
In the beginning was the Word, and the Word was with God; and the Word was God. He was in the
beginning with God. All things were made through Him, and without Him was made nothing that
has been made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the
darkness; and the darkness grasped it not. There was a man, one sent from God, whose name was
John. This man came as a witness, to bear witness concerning the light, that all might believe
through him. He was not himself the light, but was to bear witness to the light. It was the true light
that enlightens every man who comes into the world. He was in the world, and the world was made
through Him, and the world knew Him not. He came to His own, and His own received Him not. But
to as many as received Him He gave the power of becoming children of God; to those who believe in
His name: who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
And the Word was made flesh, and dwelt among us. And we saw His glory (glory as of the onlybegotten of the Father) full of grace and of truth. John bore witness concerning Him, and cried,
“This was the One of whom I said, ‘He who is to come after me has been set above me, because He
was before me.’” And of His fullness we have all received, grace for grace. For the Law was given
through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
At the Agape Vespers
John 20:19-25
When it was late, that same day, the first of the week, though the doors where the disciples
gathered had been closed for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them,
“Peace be to you!” And when He had said this, He showed them His hands and His side. The disciples
therefore rejoiced at the sight of the LORD. Jesus said to them again, “Peace be to you! As the Father
has sent me, I also send you.” When He had said this, He breathed upon them, and said to them,
“Receive the Holy Spirit; whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you
shall retain, they are retained.” Now Thomas, one of the Twelve, called the Twin, was not with them
when Jesus came. The other disciples therefore said to him, “We have seen the LORD.” But he said to
them, “Unless I see in His hands the print of the nails, and put my finger into the place of the nails,
and put my hand into His side I will not believe.”

Në Liturgji Hyjnorë
Veprat e Apostujve 1:1-8
Fjalën e parë, o Theofil, e bëra për gjithë sa nisi Jisui të bëjë e të mësojë, deri në atë ditë që u ngjit
lart në qiell, pasi me anë të Shpirtit të Shenjtë u la porosi apostujve që pati zgjedhur; tek të cilët
edhe e tregoi veten e tij të gjallë me shumë shenja pas pësimit të tij, duke u dukur ndër ata dyzet
ditë, e duke folur për punët e mbretërisë së Perëndisë. Edhe duke u mbledhur bashkë me ata i
porositi të mos ndahen nga Jerusalemi, por të presin premtimin e Atit që dëgjuat prej meje, u tha.
Sepse Joani pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me Shpirt të Shenjtë jo shumë ditë pas këtyre.
Ata pra, kur u mblodhën bashkë me të, e pyesnin duke thënë: “Z OT, vallë, në këtë kohë do t’ia japësh
mbretërinë Izraelit?” Edhe ai u tha atyre: “Nuk është puna juaj të njihni kohët a motet, të cilët i ka
vënë Ati në pushtetin e tij. Por do të merrni fuqi, kur të vijë Shpirti i Shenjtë mbi ju; dhe do të më jeni
dëshmitarë edhe në Jerusalem edhe në gjithë Judenë edhe në Samari edhe deri në fund të dheut.”
Joani 1:1-17
Në fillim ishte Fjala, dhe Fjala ishte me Perëndinë, dhe Fjala ishte Perëndi, kjo ishte që në fillim me
Perëndinë. Të gjitha u bënë me anë të saj; dhe pa atë nuk u bë asgjë që është bërë. Në atë ishte jetë,
dhe jeta ishte drita e njerëzve. Edhe drita ndriçon në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. Qe një njeri i
dërguar nga Perëndia, me emrin Joan. Ky erdhi për dëshmi, që të japë dëshmi për Dritën, që të
besojnë të gjithë me anë të tij. Ai nuk ishte Drita, por qe dërguar që të japë dëshmi për Dritën. Ishte
Drita e vërtetë, që ndrit çdo njeri kur vjen në botë. Ishte në botë, dhe bota u bë me anë të tij; po bota
nuk e njohu atë. Erdhi tek të tijtë, dhe të tijtë nuk e pritën atë. Edhe sa e pritën, atyre u dha pushtet
të bëhen bij Perëndie, atyre që besojnë me anë të tij. Ata nuk lindën prej gjakrash, as prej dashurimi
mishi, as prej dashurimi burri, po prej Perëndie. Edhe Fjala u bë mish, dhe qëndroi ndër ne — dhe
pamë lavdinë e tij, lavdi si të vetëmlinduri prej Atit — plot me hir e me të vërtetë. Joani jep dëshmi
për të, dhe bërtiti, duke thënë: “Ky është ai për të cilin thashë: ‘Ai që vjen pas meje është më i madh
se unë, sepse ishte përpara meje.’” Edhe të gjithë ne morëm nga plotësia e tij, dhe hir në vend hiri.
Sepse ligji u dha me anë të Moisiut, po hiri dhe e vërteta u bë me anë të Jisu Krishtit.
Në Mbremesorja e Dashurisë
Joani 20:19-25
Të parën e javës, si u ngrys, dhe dyert ishin mbyllur atje ku ishin mbledhur nxënësit nga frika e
Judenjve, erdhi Jisui dhe ndenji në mes, dhe u thotë atyre: “Paqe mbi ju.” Edhe si tha këtë, u tregoi
atyre duart dhe brinjën e tij. U gëzuan pra nxënësit kur panë Z OTIN. Edhe Jisui u tha atyre përsëri:
“Paqe mbi ju. Siç më dërgoi Ati, edhe unë ju dërgoj ju.” Edhe si tha këtë, fryu dhe u thotë atyre:
“Merrni Frymë të Shenjtë. Kujtdo që t’u falni mëkatet, u janë falur atyre; kujtdo që t’ua mbani, u janë
mbajtur atyre.” Po Thomai, një nga të dymbëdhjetët, që quhet Binjak, nuk ishte bashkë me ata, kur
erdhi Jisui. Nxënësit e tjerë pra i thoshin: “Pamë Z OTIN.” Po ai u tha atyre: “Në mos pafsha në duart e
tij shenjën e gozhdëve, dhe të vë gishtin tim në shenjën e gozhdëve, dhe të vë dorën në brinjën e tij,
s’kam për të besuar.”

