26.søndag i det alminnelig kirkeår C
På den tid sa Jesus til fariseerne: «Det var en
gang en rik mann som gikk kledd i purpur og
fineste lin, og hver eneste dag holdt
overdådige fester. Men utenfor porten hans lå
det en fattig mann, som het Lasarus, full av
verkende sår. Han ønsket ikke bedre enn å
stille sin sult med de smulene som falt fra den
rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene
hans. Så hendte det at den fattige døde, og
englene hentet ham og la ham i Abrahams
fang. Den rike døde også og ble begravet. Og
da han slo øynene opp i dødsriket, var han i
pine; og langt borte så han Abraham og
Lasarus som lå opp til hans bryst. Da ropte
han til Abraham: ‘Far, ha miskunn med meg
og send Lasarus hit, så han kan dyppe en
finger i vann og væte tungen min. For her i
ilden lider jeg store kvaler.’ Da svarte
Abraham: ‘Min sønn, husk at du hadde det
godt mens du levet, og Lasarus led vondt; så
nå blir han trøstet her, mens du lider. Og
dessuten er det satt et dypt svelg mellom oss
og dere, slik at ingen kan komme herfra over
til dere, eller fra dere over til oss, selv om de
ønsket det.’ Da sa den rike: ‘Men da ber jeg
deg, far, at du sender ham hjem til oss, for jeg
har fem brødre. La ham fortelle dem hva han
vet, så at iallfall de kan unnslippe dette
pinselsstedet.’ Men Abraham sa: ‘De har
Moses og profetene; de får høre på dem!’ Han
svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det
noen til dem fra de døde, da vil de omvende
seg!’ Men Abraham sa: ‘Hører de ikke på
Moses og profetene, så lar de seg heller ikke
overbevise om noen oppstår fra de døde.’»

Luk 16,19–31

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się
w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie
się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak
okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął
on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza;
nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono
Abrahama. Umarł także bogacz i został
pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w
mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał:
"Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij
Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w
wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie
cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham
odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie,
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty
męki cierpisz. A prócz tego między nami a
wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt,
choćby chciał, stąd do was przejść nie może
ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten
rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do
domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu
braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie
przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham
odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże
ich słuchają!" "Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł
tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł
do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu:
"Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to
choćby kto z umarłych powstał, nie
uwierzą"»

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt
phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm
vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có
một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên
cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được
những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho
đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con
chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy
ra là người hành khất đó chết và được các Thiên
Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú
hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả
ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt
lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong
lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: " 'Lạy Cha
Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô
nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi
tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'.
Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con
được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự
khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn
này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa
các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực
thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó,
không thể qua được, cũng như không thể từ bên
đó qua đây được'. "Người đó lại nói: 'Đã vậy, tôi
nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn
năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ
cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham
đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri,
chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa:
'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai
trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'.
Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng
không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù
kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu
nghe đâu' ".

Jesus said to the Pharisees: "There was a rich man
who dressed in purple garments and fine linen and
dined sumptuously each day. And lying at his door
was a poor man named Lazarus, covered with sores,
who would gladly have eaten his fill of the scraps
that fell from the rich man's table. Dogs even used to
come and lick his sores. When the poor man died, he
was carried away by angels to the bosom of
Abraham. The rich man also died and was buried,
and from the netherworld, where he was in torment,
he raised his eyes and saw Abraham far off and
Lazarus at his side. And he cried out, 'Father
Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the
tip of his finger in water and cool my tongue, for I
am suffering torment in these flames.' Abraham
replied, 'My child, remember that you received what
was good during your lifetime while Lazarus
likewise received what was bad; but now he is
comforted here, whereas you are tormented.
Moreover, between us and you a great chasm is
established to prevent anyone from crossing who
might wish to go from our side to yours or from your
side to ours.' He said, 'Then I beg you, father, send
him to my father's house, for I have five brothers, so
that he may warn them, lest they too come to this
place of torment.' But Abraham replied, 'They have
Moses and the prophets. Let them listen to them.' He
said, 'Oh no, father Abraham, but if someone from
the dead goes to them, they will repent.' Then
Abraham said, 'If they will not listen to Moses and
the prophets, neither will they be persuaded if
someone should rise from the dead.'"

