Mark 1,40–45
På den tid kom det en spedalsk til Jesus,
bønnfalt ham på kne om hjelp og sa:
«Dersom du vil, kan du gjøre meg ren!»
Jesus ble harm. Han rakte ut hånden,
rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli
ren!» Og straks forsvant spedalskheten,
og mannen var ren.
Men etterpå formante Jesus ham i strenge
ordelag og sendte ham straks bort med
den beskjed: «Se til at du ikke lar noen få
vite noe; bare gå og vis deg for presten,
og frembær det offeret for renselsen som
Moses har påbudt til vitnesbyrd for
dem.»
Men mannen gikk avsted og gav seg til å
fortelle vidt og bredt om det som var
hendt, slik at Jesus ikke lenger kunne gå
åpenlyst inn i noen by, men måtte holde
til ute på landet, langt unna folk. Men de
fortsatte å komme til ham alle vegne fra.

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty
i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli
chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i
rzekł do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony!». Natychmiast trąd go
opuścił i został oczyszczony. Jezus
surowo mu przykazał i zaraz go
odprawił,
mówiąc mu: «Uważaj,
nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie
ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich». Lecz on po
wyjściu zaczął wiele opowiadać i
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus
nie mógł już jawnie wejść do miasta,
lecz
przebywał
w
miejscach
pustynnych. A ludzie zewsząd
schodzili się do Niego.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van
xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa
Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có
thể khiến tôi nên sạch". Động lòng
thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên
người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi
bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người
ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị
bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý
tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình
diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo
luật Môsê để minh chứng mình đã được
khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền
cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa
Giêsu không thể công khai vào thành nào
được. Người dừng lại ở ngoài thành,
trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ
khắp nơi tuôn đến cùng Người.

A leper came to Jesus and kneeling down
begged him and said,"If you wish, you
can make me clean."Moved with pity, he
stretched out his hand, touched him, and
said to him, "I do will it. Be made clean."
The leprosy left him immediately, and he
was made clean. Then, warning him
sternly, he dismissed him at once.
He said to him, "See that you tell no one
anything, but go, show yourself to the
priest and offer for your cleansing what
Moses prescribed; that will be proof for
them."
The man went away and began to
publicize the whole matter. He spread the
report abroad so that it was impossible for
Jesus to enter a town openly. He
remained outside in deserted places, and
people kept coming to him from
everywhere.

