Luk 24,35–48
På den tid kom de to disiplene tilbake fra Emmaus
og fortalte om det som hadde hendt på veien og
hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt
brødet.
Mens de talte om dette, stod han selv der midt iblant
dem og sa: «Fred være med dere!» Forskrekket og
engstelige trodde de det var et gjenferd. Men han sa
til dem: «Hvorfor er dere redde? Og hvordan kan
dere tvile fremdeles? Se på mine hender og mine
føtter: Det er jo meg. Rør ved meg og se selv: Et
gjenferd har da ikke kjøtt og knokler, som dere ser
jeg har.»
Men fremdeles stod de der fulle av vantro og
undring – de våget ikke tro for bare glede. Da sa
Jesus: «Har dere noe å spise?» De gav ham et stykke
stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på.
Derpå sa han: «Det var dette jeg mente når jeg sa til
dere, den tiden vi var sammen, at alt det som står
skrevet om meg – i Moseloven, hos profetene og i
Salmene – måtte oppfylles.» Så åpnet han deres
forstand for Skriftene, og sa til dem:
«Slik står det altså skrevet: Messias skal lide døden
og stå opp fra de døde på den tredje dag, og så skal
det forkynnes i hans navn, fra Jerusalem av ut blant
alle folkeslag, at de skal vende om og få sine synder
tilgitt. Om dette skal nå dere være vitner.»

Oni również opowiadali, co ich spotkało w
drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A
gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich
i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i
wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On
rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i
dlaczego wątpliwości budzą się w waszych
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja
jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam».
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni
byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do
jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej
ryby. Wziął i jadł wobec nich.Potem rzekł do nich:
«To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się
wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w
Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach».
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,
i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy
ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người
lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn
đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra
đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con!
Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối
rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao
các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như
vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy
đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt
như các con thấy Thầy có đây". Nói xong,
Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ
còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ,
Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?"
Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và
một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các
ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người
phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con,
khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng
nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy
trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh
vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu
Kinh Thánh. Người lại nói: "Có lời chép
rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và
ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi
phải nhân danh Người rao giảng sự thống
hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn
dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các
con, các con sẽ làm chứng nhân về những
điều ấy".

The two disciples recounted what had taken
place on the way, and how Jesus was made
known to them in the breaking of bread.
While they were still speaking about this, he
stood in their midst and said to them, "Peace be
with you." But they were startled and terrified
and thought that they were seeing a ghost. Then
he said to them, "Why are you troubled? And
why do questions arise in your hearts? Look at
my hands and my feet, that it is I myself. Touch
me and see, because a ghost does not have flesh
and bones as you can see I have." And as he said
this, he showed them his hands and his feet.
While they were still incredulous for joy and
were amazed, he asked them, "Have you
anything here to eat?" They gave him a piece of
baked fish; he took it and ate it in front of them.
He said to them, "These are my words that I
spoke to you while I was still with you, that
everything written about me in the law of Moses
and in the prophets and psalms must be
fulfilled." Then he opened their minds to
understand the Scriptures. And he said to them,
"Thus it is written that the Christ would suffer
and rise from the dead on the third day and that
repentance, for the forgiveness of sins, would be
preached in his name to all the nations,
beginning from Jerusalem. You are witnesses of
these things."

