Lectures de Diumenge de Resurrecció – 12/04/20
Fets 10, 34-43
34

Llavors Pere prengué la paraula i digué:
--Ara veig de veritat que Déu no fa distinció de persones, 35 sinó que es complau en els
qui creuen en ell i obren amb rectitud, de qualsevol nació que siguin. 36 Ell va enviar la
seva paraula als israelites, anunciant la bona nova de la pau que arriba per Jesucrist, el
qual és Senyor de tots els homes. 37 Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot
el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan prediqués a la gent que es
fessin batejar. 38 Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va ungir amb l'Esperit
Sant i amb poder, i com va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable, perquè
Déu era amb ell. 39 Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a
Jerusalem. Ells el van matar penjant-lo en un patíbul, 40 però Déu el ressuscità el tercer
dia i li concedí que s'aparegués, 41 no a tot el poble, sinó als testimonis que Déu mateix
havia escollit des d'abans, és a dir, a nosaltres, que vam menjar i beure amb ell després
que hagués ressuscitat d'entre els morts. 42 Ell ens ordenà que prediquéssim al poble i
testimoniéssim que Déu l'ha constituït jutge de vius i de morts. 43 Tots els profetes
donen testimoni a favor seu dient que tothom qui creu en ell obté el perdó dels pecats
gràcies al seu nom.
Colossencs 3, 1-4
1

Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut a
la dreta de Déu. 2 Poseu el cor en allò que és de dalt, no en allò que és de la terra.
3
Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist.
4
Quan apareixerà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell
plens de glòria.
Marc 16, 1-8
1

Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé van
comprar olis aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. 2 El diumenge, molt de matí,
arribaren al sepulcre a la sortida del sol. 3 Es deien entre elles:
--¿Qui ens farà rodolar la pedra de l'entrada del sepulcre?
4
Llavors van alçar els ulls i s'adonaren que la pedra ja havia estat apartada; era una
pedra realment molt grossa. 5 Van entrar al sepulcre i veieren assegut a la dreta un jove
vestit de blanc, i s'esglaiaren. 6 Ell els diu:
--No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no
és aquí. Mireu el lloc on l'havien posat. 7 Però ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere:
"Ell va davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com us va dir."
8
Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes d'esglai i tremoloses; i no digueren res a
ningú, perquè tenien por.

