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1. Okuma: Havarilerin İşlerinden 10,34.37-43
Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen
olayları, Allah'ın, Nasıralı İsa'yı nasıl Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa
her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis'in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu.
Çünkü Allah O'nunla beraberdi.
«Biz, İsa'nın, Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yaptıklarının hepsine tanık olduk. O'nu
çarmıha gerip öldürdüler. Ama Allah O'nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı.
İsa, halkın tümüne değil de, Allah'ın önceden seçmiş olduğu tanıklara, ölümden dirilmesinden
sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Allah tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı
olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu.
Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin
günahları O'nun adıyla bağışlanır.»
Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi.
Petrus'la birlikte gelmiş olan Yahudi imanlılar, Kutsal Ruh armağanının diğer uluslardan
olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların, bilmedikleri dillerde
konuşup Allah'ı yücelttiklerini duyuyorlardı.
O zaman Petrus, «Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına
kim engel olabilir?» dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu.
Sonra onlar Petrus'a, birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.

Mezmur 117
RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
"Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.
RAB'bin sağ eli üstündür,
RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"
Ölmeyecek, yaşayacağım,
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RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.
Yapıcıların reddettiği taş,
Köşenin baş taşı oldu.
RAB'bin işidir bu,
Gözümüzde harika bir iş!

İkinci okuma: Aziz Pavlus’un Koloslulara Mektubundan 3,1-4
Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Allah'ın
sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz,
yaşamınız da Mesih'le birlikte Allah'ta saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz
de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

İncil: Yuhanna 20,1-9
Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın
mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simun Petrus'a ve İsa'nın sevdiği
öbür öğrenciye geldi. Onlara, «Rab'bi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz»
dedi.
Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu.
Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten
bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi. Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi.
Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan mendili gördü. Mendil, keten
bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki
öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini
belirten Kutsal Yazı'yı henüz anlamamışlardı.
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