Ostersonntag
Apostelgeschichte 10,34a.37-43

Діян 10, 34а. 37-43

In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen
Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in
der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für
alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an
den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt
und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den
von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten,
dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte
Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass
jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.

Тими днями відкривши уста, Петро промовив: «Ви знаєте про ті
події, що сталися у всій Юдеї, починаючи від Галілеї, після хрещення, яке проповідував Йоан, про Ісуса з Назарета: як помазав Його
Бог Духом Святим і силою, і Він ходив, роблячи добро й
оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з Ним! І
ми є свідками всього, що Він робив у юдейському краї та в
Єрусалимі. Його вбили, повісивши на дереві; та Бог воскресив Його
на третій день і дав Йому з’явитися, – не всьому народу, але свідкам,
які були наперед призначені Богом, – нам, які з Ним ї ли й пили по
Його воскресінні з мертвих. І Він наказав нам проповідувати
народові та засвідчити, що Він встановлений Богом Суддя живих і
мертвих. Про Нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у
Нього, Його Ім’ям отримує прощення гріхів!»
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