21.søndag i det alminnelig kirkeår C
På den tid vandret Jesus videre på sin vei til
Jerusalem, fra by til by, fra landsby til
landsby, og underviste folket der han kom.
Da var det en som spurte ham: «Herre, er det
få som blir frelst?» Han svarte dem: «Kjemp
for å komme gjennom den trange port, for
jeg kan si dere at mange skal forsøke det
uten å klare det. Når husbonden først har
reist seg og stengt døren, og dere står utenfor
og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for
oss!’ – da kommer han til å svare dere: ‘Jeg
vet ikke hvor dere er fra.’ Og dere sier: ‘Men
vi har jo sittet til bords sammen med deg, og
du underviste på torvene hos oss!’ Da svarer
han dere igjen: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.
Bort fra meg, alle dere illgjerningsmenn!’ Da
skal dere gråte og hulke bittert, når dere får
se Abraham og Isak og Jakob og alle
profetene i Guds rike, mens dere selv er satt
utenfor. Og folk skal komme fra øst og fra
vest, fra nord og fra syd, og sette seg til bords
i Guds rike. Ja, noen som nå er blant de siste,
skal da bli de første, og de første de siste.»

Luk 13,22-30

Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i
odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz
ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko
nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do
nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyż wielu, powiadam wam, będzie
chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan
domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas
stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do
drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz
On wam odpowie: "Nie wiem, skąd
jesteście". Wtedy zaczniecie mówić:
"Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na
ulicach naszych nauczałeś". Lecz On
rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy
dopuszczający się niesprawiedliwości!"
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i
wszystkich proroków w królestwie
Bożym,
a
siebie
samych
precz
wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i
zachodu, z północy i południa i siądą za
stołem w królestwie Bożym. Tak oto są
ostatni, którzy będą pierwszymi, i są
pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và
làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về
Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy
Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được
cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng:
"Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp,
vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm
vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào
và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng
ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin
mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các
ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu
tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng
tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã
giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'.
Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta
không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi
những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi
mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham,
Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong
nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra
ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến
răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc
chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.
Phải, có những người sau hết sẽ trở nên
trước hết và những người trước hết sẽ nên
sau hết".

Jesus passed through towns and villages,
teaching as he went and making his way to
Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will
only a few people be saved?" He answered
them, "Strive to enter through the narrow gate,
for many, I tell you, will attempt to enter but
will not be strong enough. After the master of
the house has arisen and locked the door, then
will you stand outside knocking and saying,
'Lord, open the door for us.' He will say to you
in reply, 'I do not know where you are from.
And you will say, 'We ate and drank in your
company and you taught in our streets.' Then
he will say to you, 'I do not know where you
are from. Depart from me, all you evildoers!'
And there will be wailing and grinding of
teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob
and all the prophets in the kingdom of God
and you yourselves cast out. And people will
come from the east and the west and from the
north and the south and will recline at table in
the kingdom of God. For behold, some are last
who will be first, and some are first who will
be last."

