MATTHEUS 22:1-14

På den tid sa Jesus til yppersteprestene og folkets
eldste: «Himlenes rike kan lignes med en konge
som holdt bryllup for sin sønn. Han sendte sine
tjenere ut for å varsle alle som var innbudt til
bryllupet; men de ville ikke komme.
Da sendte han ut andre tjenere med den beskjed:
«Si til de innbudte: ‘Festmåltidet er stelt i stand,
oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er parat; kom nå
til bryllupet.’» Men de brydde seg ikke om det og
gikk sin vei, den ene ut på sin åker, den annen til
sine forretninger; og andre igjen gikk løs på
tjenerne, mishandlet dem og slo dem i hjel.
Da ble kongen harm og lot sine tropper rykke ut; de
gjorde det av med morderne og satte deres by i
brann. Så sier han til sine tjenere: ‘Alt var nok klart
til bryllupsfesten, men de jeg innbød, var det ikke
verd. Vel, så gå ut og still dere ved veikryssene, og
innby alle dere treffer til bryllupet.’ Og tjenerne
gikk ut langs veiene og samlet alle de fant, onde og
gode, så bryllupssalen fyltes med gjester.
Men da kongen kom for å ta gjestene i øyesyn, fikk
han øye på en som ikke var kledd til bryllups. ‘Men
min venn,’ sier han da til ham, ‘hvordan er du
kommet inn her uten bryllupsklær?’ Men den
annen bare tidde. Da sa kongen til dem som vartet
opp: ‘Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut
i mørket, der de skal gråte og hulke bittert.’
Mange er nok innbudt, men få er utvalgt.»

A Jezus znowu w przypowieściach mówił do
nich: «Królestwo niebieskie podobne jest do
króla, który wyprawił ucztę weselną swemu
synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby
zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z
poleceniem: "Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne
zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę!" Lecz oni zlekceważyli to i
poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego
kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i
znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł
się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić
owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy
rzekł swoim sługom: "Uczta wprawdzie jest
gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie
więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę
wszystkich, których spotkacie". Słudzy ci wyszli
na drogi i sprowadzili wszystkich, których
napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć
biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie
ubranego w strój weselny. Rzekł do niego:
"Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju
weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł
sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go
na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych,
lecz mało wybranych».

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu
mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ
ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua
kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy
tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc
cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai
các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng
những người đã được mời rằng: Này ta đã
dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt
rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến
dự tiệc cưới". Những người ấy đã không
đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại,
người thì đi buôn bán; những người khác thì
bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi
vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh
lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu
huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói
với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn
sàng, nhưng những kẻ đã được mời không
đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả
đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc
cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất
luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới
chật ních khách dự tiệc.
Đoạn vua đi vào quan sát những người dự
tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y
phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng:
"Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không
mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh.
Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng:
"Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối
tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!
Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những
kẻ được chọn thì ít".•

Jesus again in reply spoke to the chief priests
and elders of the people in parables, saying,
"The kingdom of heaven may be likened to a
king who gave a wedding feast for his son.
He dispatched his servants to summon the
invited guests to the feast, but they refused to
come.
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A second time he sent other servants, saying,
'Tell those invited: "Behold, I have prepared my
banquet, my calves and fattened cattle are
killed, and everything is ready; come to the
feast."' Some ignored the invitation and went
away, one to his farm, another to his business.
The rest laid hold of his servants, mistreated
them, and killed them. The king was enraged
and sent his troops, destroyed those murderers,
and burned their city.
Then he said to his servants, 'The feast is ready,
but those who were invited were not worthy to
come. Go out, therefore, into the main roads
and invite to the feast whomever you find.'
The servants went out into the streets
and gathered all they found, bad and good alike,
and the hall was filled with guests.
But when the king came in to meet the guests,
he saw a man there not dressed in a wedding
garment. The king said to him, 'My friend, how
is it that you came in here without a wedding
garment?' But he was reduced to silence.
Then the king said to his attendants, 'Bind his
hands and feet, and cast him into the darkness
outside, where there will be wailing and
grinding of teeth.'
Many are invited, but few are chosen."

