
 

Ewangelia z Niedzieli 3 okresu Wielkanocnego 

Druga część 24 rozdziału Ewangelii wg. św. Łukasza pokazuje nam Uczniów w Wieczerniku 

w niedzielę zmartwychwstania. Przychodzi Jezus. I co czyni? Co daje uczniom? Warto się 

zastanowić nad   powyższymi pytaniami. A może postawić swoje? Pod każdym z wersetów 

werset paralelny, odnoszący do innych miejsc Biblii aby lepiej zrozumieć zawartą w nich 

treść. Zachęcam do studium w czasie trwania Tygodnia Biblijnego. Szalom Wasz prezbiter. 

(Łk 24, 35-48) 

(35): Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy 

łamaniu chleba. Łk 24:30-31 

(36): Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: "Pokój wam!". Mk 

16:14; J 20:19, 21, 26 

(37): Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Mt 14:26; Mk 6:49; Łk 24:5 

(38): Lecz On im powiedział: "Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w 

waszych sercach? 

(39): Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch 

bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam". J 20:27 

(40): Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. J 20:20 

(41): Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: "Macie tu 

coś do jedzenia?". Łk 24:52; J 15:11; 16:22; J 21:5 

(42): Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. J 21:9, 13 

(43): A On wziął i przy nich zjadł. Dz 10:41 

(44): Potem rzekł: "Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 

Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w 

Psalmach". Łk 24:6; Łk 18:31; 24:27 

(45): Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. Ps 119:18; * zobacz poniżej. 

(46): I powiedział: "Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie  Mt 26:24; Iz 53:3; Łk 24:26; Oz 6:2; Łk 9:22; 24:7 

(47): i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim 

narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Ml 1:11; Mt 28:19; Dz 4:12;  Rdz 12:3; Ps 22:28; 

Ga 3:8;  Dz 1:8; Jr 31:34;Dz 2:38; 5:31; 13:38; 1J 2:12 



(48): Wy jesteście świadkami tych rzeczy. J 15:27; Dz 1:8; 3:15; 5:32; 10:39, 41; 13:31; 

1Kor15:15; 1P 5:1 

  

*- Przeczytaj poniższe teksty i wpisz w tabelkę swoje obserwacje 

„Oświecił - dianoigo” według słownika biblijnego 

  

Odnośnik Obserwacje 

Mk 7,34   

  

Mk 7,35   

  

Łk 2,23   

  

Łk 24,31   

  

Łk 24,32   

  

Łk 24,45 (45): Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. 

Dz 16,14   

  

Dz 17,3   

  

  

Dianoigo – otworzyć się, otwierać, otworzyć, wywodzić się – otworzyć, objawić wyjaśnić 

  

Franciszek papież: „Codziennie czytajcie kawałek Ewangelii, fragment, aby lepiej poznać 

Jezusa i w ten sposób sprawić, że poznają Go inni. Zawsze noście mały egzemplarz Ewangelii 

przy sobie”. 


