29.søndag i det alminnelige kirkeår

Matt 22,34-40

På den tid fikk fariseerne høre at
Jesus hadde bragt saddukeerne til
taushet. Da samlet de seg om ham,
og en av dem, en lovkyndig, spurte
for å prøve ham: «Mester, hvilket er
det største bud i Loven?»
Han svarte: «‘Du skal elske Herren,
din Gud, av hele ditt hjerte, av hele
din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er
det første og største bud. Men det
annet er det første likt: ‘Du skal
elske din neste som deg selv.’ – På
disse to budene hviler hele Loven,
og Profetene med.»

Gdy faryzeusze dowiedzieli się,
że zamknął usta saduceuszom,
zebrali się razem, a jeden z nich,
uczony w Prawie, zapytał Go,
wystawiając Go na próbę:
«Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe?»On mu
odpowiedział: «Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym
swoim
umysłem.
To
jest
największe
i
pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest
do niego: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie
samego.
Na
tych
dwóch
przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy».

Khi ấy, những người biệt phái nghe
tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những
người Sađốc câm miệng, thì họp
nhau lại, đoạn một người thông luật
trong nhóm họ hỏi thử Người rằng:
"Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn
nào trọng nhất?"
Chúa Giêsu phán cùng người ấy
rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là
Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh
hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới
răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng
giới răn thứ hai cũng giống giới răn
ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ
khác như chính mình ngươi. Toàn
thể Lề luật và sách các Tiên tri đều
tóm lại trong hai giới răn đó".

When the Pharisees heard that Jesus
had silenced the Sadducees, they
gathered together, and one of them, a
scholar of the law tested him by
asking,
"Teacher,
which
commandment in the law is the
greatest?" He said to him, "You shall
love the Lord, your God, with all your
heart, with all your soul, and with all
your mind. This is the greatest and
the first commandment. The second
is like it: You shall love your neighbor
as yourself. The whole law and the
prophets depend on these two
commandments."

