Joh 20,19-23
Om aftenen samme dag, altså den første
dag i uken, hadde disiplene stengt
dørene der hvor de holdt til, av frykt for
jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og
sa: «Fred være med dere!» Og i det
samme viste han dem sine hender og sin
side. Ved synet av Herren ble disiplene
inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem:
«Fred være med dere. Som Faderen har
sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa
dette, åndet han på dem, og la til:
«Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir
noen deres synder, er de tilgitt. Om dere
holder syndene fast for noen, er de
fastholdt.»

Wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A
Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam». Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane.»

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần,
những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng
kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện
đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình
an cho các con!" Khi nói điều đó, Người
cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.
Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy
Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông
rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã
sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế
rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:
"Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các
con tha tội cho ai, thì tội người ấy được
tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị
cầm lại."

On the evening of that first day of the
week, when the doors were locked, where
the disciples were, for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst and
said to them, "Peace be with you." When he
had said this, he showed them his hands
and his side. The disciples rejoiced when
they saw the Lord. Jesus said to them
again, "Peace be with you. As the Father
has sent me, so I send you." And when he
had said this, he breathed on them and said
to them, "Receive the Holy Spirit. Whose
sins you forgive are forgiven them, and
whose sins you retain are retained.”

