Luk 21, 25-28. 34-36
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Det
skal komme jærtegn i sol, i måne og i
stjerner, og på jorden skal folkene leve i
angst og urolig lytte til havets og
brenningens torden; og mennesker skal
forgå av redsel og gru for verdens
skjebne; for selv himmelkreftene skal gå
av lage. Og da skal de se
Menneskesønnen komme i skyen i all sin
makt og herlighet. Men når alt dette
begynner å skje, da rett ryggen og løft
hodet, for da er befrielsen nær!
Men vær på vakt, så dere ikke lar dere
sløve av utsvevelser og svir, eller av livets
bekymringer, og Dagen plutselig faller
over dere som en snare! For den unngår
ingen av dem som bor på jordens
overflate. Men våk og be hver tid og
stund, for å få kraft til å slippe trygt
igjennom alt det som skal hende, og
kunne møte Menneskesønnen ansikt til
ansikt.»

Będą znaki na słońcu, księżycu i
gwiazdach, a na ziemi trwoga
narodów bezradnych wobec szumu
morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć
będą ze strachu, w oczekiwaniu
wydarzeń
zagrażających
ziemi.
Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, nadchodzącego w
obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy
się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i
podnieście głowy, ponieważ zbliża się
wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca
nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten
dzień nie przypadł na was znienacka,
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na
wszystkich, którzy mieszkają na całej
ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w
każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i
stanąć przed Synem Człowieczym»

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn
đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt
trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất,
các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm
sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ
đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì
các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó,
người ta sẽ thấy trên đám mây, Con
Người hiện đến đầy quyền năng và uy
nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu
xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng
đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần
đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con
ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo
lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến
với các con, như chiếc lưới chụp xuống
mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có
thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và
đứng vững trước mặt Con Người! "

Jesus said to his disciples: “There will be
signs in the sun, the moon, and the stars,
and on earth nations will be in dismay,
perplexed by the roaring of the sea and
the waves. People will die of fright in
anticipation of what is coming upon the
world, for the powers of the heavens will
be shaken. And then they will see the Son
of Man coming in a cloud with power and
great glory. But when these signs begin to
happen, stand erect and raise your heads
because your redemption is at hand.
“Beware that your hearts do not become
drowsy from carousing and drunkenness
and the anxieties of daily life, and that
day catch you by surprise like a trap. For
that day will assault everyone who lives
on the face of the earth. Be vigilant at all
times and pray that you have the strength
to escape the tribulations that are
imminent and to stand before the Son of
Man"

