EWANGELIA WEDŁUG
ŚW. ŁUKASZA

T луки2 С™0е
бlговэствовaніе.

Ewangelia niedzielna 6:

Е#ђліе воскrное ѕ7:

Perykopa 114 (Łk 24, 36 - 53).

За? рд7i. (к7д, л7ѕ – н7г).
Во врeмz џно, воскрeсъ
ї}съ t мeртвыхъ, стA посредЁ
ўчєни1къ

свои1хъ,

и3

глаг0ла

и5мъ: ми1ръ вaмъ. Ўбоsвшесz
же и3 пристрaшни бhвше, мнsху
дyхъ ви1дэти: и3 речE и5мъ: что2
смущeни

є3стE;

помышлє1ніz

и3

ћкw дyхъ пл0ти и3 к0сти не
ви1дите

и3мyща. И# сіE рeкъ, показA и5мъ
и3

н0зэ.

się, że widzą ducha. Powiedział
więc

im:

-

Czemuście

tacy

przerażeni i dlaczego wątpliwości
Oglądajcie moje ręce i moje nogi,

є4смь: њсzжи1те мS и3 ви1дите:

рyцэ

Przerażonym i wyklętym zdawało

въ

и3 н0зэ мои2, ћкw сaмъ ѓзъ

менE

nich. I mówi im: - Pokój wam!

budzą się w sercach waszych?

вх0дzтъ

ћкоже

Jezus z martwych, stanął wśród

почто2

сердцA в†ша; ви1дите рyцэ мои2

и4мать,

Onego czasu powstawszy

Е#щe

же

невёрующымъ и5мъ t рaдости и3
чудsщымсz, речE и5мъ: и4мате

bo to Ja jestem! Dotykajcie Mnie i
przekonajcie się, przecież duch
nie ma ciała ani kości, a Ja mam
- jak widzicie! (Po tych słowach
pokazał im ręce i nogi). A kiedy z
radości jeszcze nie wierzyli i
zdumiewali się, rzekł im: - Czy
macie tu coś do zjedzenia?
Podali Mu kawałek pieczonej
ryby. I wziąwszy go zjadł na ich

ли что2 снёдно здЁ; Nни1 же

oczach. I rzekł do nich: - To

дaша є3мY рhбы печeны чaсть и3

właśnie te słowa powiedziałem

t пчeлъ с0тъ. И# взeмъ пред8

wam, kiedy jeszcze byłem z

ни1ми kдE, речe же и5мъ: сі‰
сyть

словесA,

±же

гlахъ

вaмъ є3щE сhй съ вaми, ћкw

къ

wami:

подобaетъ

скончaтисz

напи6саннымъ
мwmсeовэ

въ
и3

всBмъ

Musi wypełnić się wszystko, co o

зак0нэ

Mnie napisano w nauczył ich

прbр0цэхъ

и3

pалмёхъ њ мнЁ. ТогдA tвeрзе
и5мъ ќмъ разумёти пис†ніz и3
речE и5мъ, ћкw тaкw пи1сано
є4сть,

и3

тaкw

подобaше

пострадaти хrтY и3 воскrнути
t мeртвыхъ въ трeтій дeнь, и3
проповёдатисz во и4мz є3гw2

rozumieć

Pisma.

I

Prawie

Mojżeszowym, w Prorokach i w
Psalmach. Wtedy powiedział im:
- Napisano tak: Mesjasz będzie
cierpiał

i

zmartwychwstanie

trzeciego dnia. W Imię Jego
wzywać się będzie wszystkie
narody,

począwszy

Jeruzalem,

do

od

nawrócenia

покаsнію и3 tпущeнію грэхHвъ

dającego

во всёхъ kзhцэхъ, начeнше t

grzechów.

їеrли1ма: вh же є3стE свидётеліе

świadkami. I ześlę na was dar

си6мъ:

и3

сE,

ѓзъ

послю2

њбэтовaніе nц7A моегw2 на вы2:
вh

же

сэди1те

во

грaдэ

їеrли1мстэ, д0ндеже њблечeтесz
си1лою свhше. И#звeдъ же и5хъ
в0нъ до виfaніи и3 воздви1гъ
рyцэ свои2, (и3) блгcви2 и5хъ. И#
бhсть

є3гдA

блгcвлsше

и5хъ,

odpuszczenie
Wyście

tego

obiecany przez mojego Ojca. Wy
zaś zostańcie w mieście, aż nie
otrzymacie mocy z wysokości.
Wyprowadził ich z miasta w
stronę Betanii i podniósłszy ręce
błogosławił

ich.

A

kiedy

ich

błogosławił, odszedł od nich (i
został zabrany do nieba). Oni zaś
(oddawszy Mu pokłon) powrócili

tступи2 t ни1хъ и3 возношaшесz

z wielką radością do Jeruzalem i

на нeбо. И# тjи поклони1шасz

nieustannie w świątyni wielbili

є3мY

Boga.

и3

возврати1шасz

во

їеrли1мъ съ рaдостію вели1кою: и3
бsху вhну въ цeркви, хвaлzще
и3 благословsще бGа. Ґми1нь.

Tekst z Biblii Poznańskiej.

