
 قراءات يوم أحد القيامة
 

 50-23: 15كورنثوس األولى : رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
أما كل واحد فى رتبته فالمسيح الباكورة ثم الذين للمسيح يقومون فى   23

اء إذا دفع الملكوت إلى اهللا اآلب ومتى أبطل كل   ثم اإلنقض24* حضوره
  ألنه يجب أن يملك حتى يضع كافة 25* رئاسة وكل سلطان وكل اقتدار

  ألنه 27*   والعدو األخير الذى هو الموت سيبطل26* أعدائه تحت قدميه
قد أخضع الكل تحت قدميه فمتى قال إن الكل قد خضعوا له فمن البين أنه 

  فمتى خضع له الكل حينئذ اإلبن نفسه  28*  الكلغير الذى أخضع له
  وإال فماذا يصنع 29* يخضع لمن أخضع له الكل ليكون اهللا الكل فى الكل

الذين يصطبغون من أجل االموات إن كان الموتى ال يقومون البتة فلم 
  31*   ولم نقاسى نحن اإلضطهاد من كل أحد30* يصطبغون عنهم أيضا

  وإن 32*  فخركم الذى لى فى المسيح يسوع ربناإنى كل يوم أموت وحق
كنت حاربت الوحش كما يختص بإنسان أفسس فما منفعتى إن كان الموتى ال 

  ال تضلوا فإن القلوب 33* يقومون فلنأكل ونشرب فإننا غدا سنموت
  أفيقوا إفاقة واجبة وال تخطئوا فإن 34* الصالحة تفسدها األحاديث الردية

  ولكن سيقول 35*  معرفة لهم باهللا، ولتخجيلكم أقول ذلكفيكم قوما ليست ال
  يا جاهل أنت الذى تزرعه  36* أحد كيف تقوم الموتى وبأى جسم يقومون

  والذى تزرعه لست تزرع الجسم الذى سوف 37* ان لم يمت ال يحيا
  واهللا 38* يصير بل حبة مجردة إما من حنطة أو حبة من باقى البذور

  كل 39*  يشاء ولكل واحد من البذور يعطى جسم فى ذاتهيعطيها جسما كما
جسد ليس هو الجسد بنفسه بل جسد الناس نوع وجسد البهائم نوع آخر وجسد 

   وأجسام  سمائية وأجسام40* السمك نوع  آخر وجسد  الطيور نوع  آخر
  ومجد 41* أرضية، لكن مجد السماويين شىء ومجد األرضيين شىء آخر

د القمر آخر، ومجد النجوم آخر، ألن نجما يفضل على الشمس شىء، ومج
*   وكذلك قيامة الموتى تزرع فى البلى فتقوم بعدم البلى42* نجم فى مجده

  44*   تزرع فى الهوان فتقوم فى المجد، تزرع فى الضعف فتقوم بالقوة43



فإن كان ثم جسم حيوانى قثم أيضا . تزرع جسما حيوانيا فتقوم جسما روحانيا
  وكذلك كتب أن آدم اٌإلنسان األول صار ذا نفس حية 45* روحانىجسم 

  لكن ليس الروحانى أوال، بل 46* وآدم األخير صار ذا نفس  محيية
  اإلنسان األول من األرض ترابى، واإلنسان 47* الحيوانى وبعده الروحانى
   فمثل الترابى كذلك الترابيون، ومثل السماوى48* الثانى الرب من السماء

  وكما لبسنا صورة الترابى فنلبس أيضا صورة 49* كذلك السماويون
  وهذا أنا أقوله ياإخوتى إن اللحم والدم ال يستطيعان أن يرثا 50* السماوى

 *ملكوت اهللا، وال البالى يرث عدم البلى
  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

 
 22-15: 3ولى من بطرس األ: رسالة الكاثوليكون

فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون
 .تكون معنا، آمين

أما الرب المسيح فقدسوه فى قلوبكم وكونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل   15
  حاوين 16* من يسألكم قوال من أجل الرجاء الذى فيكم بوداعة وتقوى

ا يخجل الذين يتكلمون عليكم كعاملى األسواء ويثلبون بصيرة صالحة لكيم
  ألن األفضل أن تعملوا الخير إن آثرت 17* تصرفكم الصالح فى المسيح

  ألن المسيح مات دفعة من 18* مشيئة اهللا وأن تتألموا من أن تعملوا شرا
أجل الخطاة، الصديق من أجل الظالمين لكى يقربنا إلى اهللا وإنما كان مماتا 

  الذى به ذهب أيضا وكرز لألرواح التى فى 19* جسد وعائشا بالروحبال
  الذين عصوا قبال حين كان تعطف اهللا ينتظرهم فى أيام نوح 20* الحبس

  21* لما كان يصنع السفينة التى فيها أنفس يسيرة أى ثمانية خلصوا بالماء
يلة وسخ الجسد بل ابتهال األمر الذى تماثله اآلن المعمودية خلصتم به ال مز

  الذى هو عن يمين اهللا 22* البصيرة الصالحة إلى اهللا بقيامة يسوع المسيح
 *إذ صعد إلى السماء وخضعت له المالئكة وذوو السلطات والقوات

ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 
 .بقى إلى األبديعمل بمشيئة اهللا فإنه ي

  
 28-22: 2من أعمال الرسل : اإلبركسيس

فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس
 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين



أيها الرجال اإلسرائيليون اسمعوا كالمى هذا، إن يسوع الناصرى رجل  22
 اهللا إليكم بالقوات والعجائب واآليات التى صنعها اهللا به فيما من اهللا أظهره

  هذا برأى اهللا المحتوم وسالف علمه وأسلمتموه 23* بينكم كما أنتم تعلمون
  الذى أقامه اهللا وحل مخاض الموت 24* بأيدى األثمة وصلبتموه وقتلتموه

بقت فرأيت   ألن داود يقول عليه س25* بما أنه لم يكن ممكنا أن يمسك منه
  ألجل هذا فرح قلبى 26* الرب أمامى فى كل حين عن يمينى كى ال أزل

  ألنك ال تترك 27* وتهلل لسانى حتى جسدى أيضا يسكن على الرجاء
  قد عرفتنى طرق الحياة  28* نفسى فى الجحيم وال تدع صفيك يرى فسادا

 *ستمألنى فرحا مع وجهك
 .ثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينلم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وت

 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس

 .مارمتى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

  من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
 

 25-23: 117مزمور : مزمور لداود
يارب . يارب تخلصنا. فلنبتهج ونفرح به. هو اليوم الذى صنعه الربهذا 

 .هلليلويا .اهللا الرب أضاء علينا. تسهل طريقنا
 

ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات
 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين

 
 18-1: 20 اإلنجيل من يوحنا

وفى أول األسبوع جاءت مريم المجدلية سحرا إلى القبر وكان الغلس باقيا  1
  فأسرعت وجاءت إلى سمعان 2* بعد فرأت الحجر مدحرجا عن باب القبر

بطرس وِإلى التلميذ اآلخر الذى كان يسوع يحبه وقالت لهما قد حملوا الرب 
لميذ اآلخر وأقبال إلى   فخرج بطرس والت3* من القبر وال أعلم أين تركوه

أوال     وكان اإلثنان مسرعين معا فسبق التلميذ اآلخر بطرس وجاء4* القبر
  6*   فتطلع إلى داخل ونظر الثياب موضوعة لكنه لم يدخل5* إلى القبر

  7* فجاء سمعان بطرس يتبعه ودخل إلقبر ورأى اللفائف موضوعة



وضوعا بل ملفوفا منفردا فى والمنديل الذى كان على رأسه ليس مع الثياب م
  فحينئذ دخل أيضا التلميذ اآلخر الذى جاء أوال إلى القبر فرأى 8* ناحية
*   ألنهما لم يكونا عرفا الكتاب أنه ينبغى له أن يقوم من األموات9* وآمن

  ومريم واقفة عند القبر باكية 11*   فذهب أيضا التلميذان إلى موضعهما10
  فأبصرت مالكين بلباس 12*  نظرت داخل القبرخارجا، وبينما هى باكية

أبيض جالسين واحد عند رأسه وآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع 
  فقاال لها ياإمرأة لم تبكين؟ فقالت لهما أنهم أخذوا سيدى من 13* موضوعا

  فلما قالت هذا والتفتت إلى ورائها فرأت 14* القبر وال أعلم أين تركوه
  قال لها يسوع ياإمرأة لم تبكين ومن 15* م أنه يسوعيسوع واقفا ولم تعل

* تطلبين؟ فقالت له يا سيدى إن كنت أنت حملته فقل لى أين تركته وأنا آخذه
  فقال لها يسوع يامريم، فالتفتت هى وقالت بالعبرانية رابونى، الذى 16

  قال لها يسوع ال تلمسينى، ألنى لم أصعد بعد إلى أبى 17* تفسيره يامعلم
* فأمضى إلى إخوتى وقولى لهم إنى صاعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم

  فجاءت مريم المجدلية وأعلمت التالميذ أنها قد رأت الرب وأنه قال لها 18
 *هذا


