13.søndag i det alminnelige kirkeår C
Da det led mot den tid da Jesus skulle tas
bort fra denne verden, styrte han uten å nøle
sine skritt mot Jerusalem. Han sendte folk i
forveien med bud; og de gikk inn i en
samaritansk landsby for å skaffe ham husly.
Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han
var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob
og Johannes så det, spurte de: «Herre, vil du
at vi skal få ild til å falle ned fra himmelen og
fortære dem?» Men han vendte seg til dem
og satte dem i rette. Så fortsatte de til en
annen by. Mens de var underveis, var det en
som sa til ham: «Jeg vil følge deg, hvorhen
du så går!» Men Jesus svarte ham: «Revene
har sine hi, og himmelens fugler har reder,
men Menneskesønnen har ikke det han kan
helle sitt hode til.» Men til en annen sa han:
«Følg meg.» Han svarte: «La meg først gå og
begrave min far.» Jesus sa da: «La de døde
begrave sine døde, men gå du ut og forkynn
Guds rike!» Der var også en annen som sa:
«Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først gå
og si farvel til dem hjemme.» Men Jesus
svarte: «Ingen som først legger hånden på
plogen og siden ser seg tilbake, er skikket for
Guds rike.»

Luk 9,51-62

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego
świata], postanowił udać się do
Jerozolimy
i wysłał przed sobą
posłańców. Ci wybrali się w drogę i
przyszli
do
pewnego
miasteczka
samarytańskiego, by Mu przygotować
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ
zmierzał do Jerozolimy. Widząc to,
uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy
chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z
nieba i zniszczył ich?» Lecz On
odwróciwszy się zabronił im. I udali się
do innego miasteczka. A gdy szli drogą,
ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za
Tobą, dokądkolwiek się udasz!» Jezus mu
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki
powietrzne - gniazda, lecz Syn
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by
głowę mógł oprzeć». Do innego rzekł:
«Pójdź za Mną!» Ten zaś odpowiedział:
«Panie, pozwól mi najpierw pójść i
pogrzebać mojego ojca!» Odparł mu:
«Zostaw
umarłym
grzebanie
ich
umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!»
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za
Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać
się z moimi w domu!» Jezus mu
odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie
nadaje się do królestwa Bożego».

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi
đời này, Người cương quyết lên đường đi
Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi
trước Người. Những người này lên đường
vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự
cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón
tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem.
Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan
thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn
chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ
chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở
trách các ông rằng: "Các con không biết thần
trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không
phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta".
Và các Ngài đi tới một làng khác. Đang khi
đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy
đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu
bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim
trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu".
Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta".
Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha
tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ
chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao
giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác
thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo
Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình
trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra
tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì
không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

When the days for Jesus’ being taken up were
fulfilled, he resolutely determined to journey
to Jerusalem, and he sent messengers ahead of
him. On the way they entered a Samaritan
village to prepare for his reception there, but
they would not welcome him because the
destination of his journey was Jerusalem.
When the disciples James and John saw this
they asked, “Lord, do you want us to call
down fire from heaven to consume them?”
Jesus turned and rebuked them, and they
journeyed to another village. As they were
proceeding on their journey someone said to
him, “I will follow you wherever you go.”
Jesus answered him, “Foxes have dens and
birds of the sky have nests, but the Son of Man
has nowhere to rest his head.” And to another
he said, “Follow me.” But he replied, “Lord,
let me go first and bury my father.” But he
answered him, “Let the dead bury their dead.
But you, go and proclaim the kingdom of
God.” And another said, “I will follow you,
Lord, but first let me say farewell to my family
at home.” To him Jesus said, “No one who sets
a hand to the plow and looks to what was left
behind is fit for the kingdom of God.”

