14.søndag i det alminnelig kirkeår C
På den tid utvalgte Herren toogsytti andre,
og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver
eneste by og hvert eneste sted han ville
besøke. Og så sa han til dem: «Avlingen er
rik, men høstfolkene få; be derfor ham som
er herre over avlingen, at han sender
arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted!
Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta
ikke med dere pengepung og ikke skreppe,
ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk
underveis. Men når dere tar inn i et hus, så
si først: Guds fred i huset. Hvis det da er
fredsæle folk, skal også den fred dere lyser,
hvile over dem; men hvis ikke, skal den
vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og
spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren
er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og
når dere er kommet til en by, og folk har tatt
imot dere, så spis det som blir satt frem for
dere, helbred de syke som er der, og si:
‘Guds rike står for døren!’

Luk 10,1-9

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych
siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po
dwóch przed sobą do każdego miasta i
miejscowości,
dokąd
sam
przyjść
zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo
wprawdzie
wielkie,
ale
robotników mało; proście więc Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak
owce między wilki. Nie noście z sobą
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w
drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego
domu wejdziecie, najpierw mówcie:
Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka
człowiek godny pokoju, wasz pokój
spocznie na nim; jeśli nie, powróci do
was. W tym samym domu zostańcie,
jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje
robotnik na swoją zapłatę. Nie
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do
jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was,
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie
chorych, którzy tam są, i mówcie im:
Przybliżyło się do was królestwo Boże.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người
nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi
trước Người, đến các thành và các nơi mà
chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng:
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các
con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa
của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các
con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con
đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và
đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào,
trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà
này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự
bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Bằng không, sự bình an lại trở về với các
con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống
những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công.
Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. "Khi
vào thành nào mà người ta tiếp các con, các
con hãy ăn những thức người ta dọn cho.
Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói
với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần
các ngươi'.

At that time the Lord appointed seventy-two
others whom he sent ahead of him in pairs to
every town and place he intended to visit. He
said to them, "The harvest is abundant but the
laborers are few; so ask the master of the
harvest to send out laborers for his harvest. Go
on your way; behold, I am sending you like
lambs among wolves. Carry no money bag, no
sack, no sandals; and greet no one along the
way. Into whatever house you enter, first say,
'Peace to this household.' If a peaceful person
lives there, your peace will rest on him; but if
not, it will return to you. Stay in the same
house and eat and drink what is offered to
you, for the laborer deserves his payment. Do
not move about from one house to another.
Whatever town you enter and they welcome
you, eat what is set before you, cure the sick in
it and say to them, 'The kingdom of God is at
hand for you.'"

