Luk 13,1-9
På den tid kom noen og fortalte Jesus om de
galileerne som Pilatus hadde drept under
ofringen, slik at deres eget blod blandet seg
med dyrenes. Til det sa Jesus: «Mener dere
at disse galileerne var større syndere enn alle
de andre, siden det gikk dem slik? Å nei! Og
jeg kan si dere, at hvis dere ikke omvender
dere, skal dere alle omkomme som de. –
Eller de atten som ble drept da Sjiloah-tårnet
styrtet sammen over dem – tror dere at de
var mer straffskyldige enn alle andre i
Jerusalem? Nei, jeg sier dere at det var de
ikke. Og om dere ikke omvender dere,
kommer dere alle til å dø som de.» Så fortalte
han denne lignelsen: «En mann hadde et
fikentre, som stod i hans vinhave. Men da
han kom og så etter frukt på det, fant han
ingen. Da sa han til gartneren: ‘Nå har jeg
gått her i tre år og sett etter frukt på dette
fikentreet uten å finne noe. Ta og hugg det
ned! Hvorfor skal det stå slik og suge ut
jorden!’ Men gartneren svarte: ‘Herre, la det
stå dette året også, så skal jeg spa opp jorden
rundt det og gjødsle det; kanskje det da
bærer frukt neste gang. Men hvis ikke, får du
hugge det ned.»

W tym samym czasie przyszli niektórzy i
donieśli Mu o Galilejczykach, których
krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie,
że ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei,
że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że
owych osiemnastu, na których zwaliła się
wieża w Siloam1 i zabiła ich, było
większymi
winowajcami
niż
inni
mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I
opowiedział
im
następującą
przypowieść: «Pewien człowiek miał
drzewo figowe zasadzone w swojej
winnicy; przyszedł i szukał na nim
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do
ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd
przychodzę i szukam owocu na tym
drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij
je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz
on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na
ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę
nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w
przyszłości możesz je wyciąć.»

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa
Giêsu về việc quan Philatô giết mấy
người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với
máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng
bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người
xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những
người tội lỗi hơn tất cả những người khác
ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không
phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn
năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ
bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám
người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các
ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người
khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi:
không phải thế. Nếu các ngươi không ăn
năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ
bị huỷ diệt như vậy". Ngài nói với họ dụ
ngôn này: "Có người trồng một cây vả
trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở
cây đó mà không thấy, ông liền bảo
người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay
ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy
có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán
đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa
ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi
sẽ đào đất chung quanh và bón phân;
may ra nó có quả chăng, bằng không
năm tới ông sẽ chặt nó đi."

Some people told Jesus about the Galileans
whose blood Pilate had mingled with the
blood of their sacrifices. Jesus said to them in
reply, "Do you think that because these
Galileans suffered in this way they were
greater sinners than all other Galileans? By
no means! But I tell you, if you do not repent,
you will all perish as they did! Or those
eighteen people who were killed when the
tower at Siloam fell on them—do you think
they were more guilty than everyone else
who lived in Jerusalem? By no means! But I
tell you, if you do not repent, you will all
perish as they did!" And he told them this
parable: "There once was a person who had a
fig tree planted in his orchard, and when he
came in search of fruit on it but found none,
he said to the gardener, 'For three years now
I have come in search of fruit on this fig tree
but have found none. So cut it down. Why
should it exhaust the soil?' He said to him in
reply, 'Sir, leave it for this year also, and I
shall cultivate the ground around it and
fertilize it; it may bear fruit in the future. If
not you can cut it down'”

