3. søndag i det alminnelige kirkeår
Det er allerede mange som har tatt seg fore å gi
en ordnet fremstilling av de ting som har hendt
blant oss, på grunnlag av beretningene fra dem
som fra begynnelsen av var øyenvitner til alt, og
som ble Ordets tjenere. Så har da også jeg, høyt
ærede Theofilos, bestemt meg for å skrive ned
for deg en sammenhengende beretning, etter
nøye å ha undersøkt alt fra først av, slik at du
kan få en sikrere innsikt i de ting du er blitt
undervist om. På den tid vendte Jesus tilbake til
Galilea med Åndens kraft over seg, og ryktet om
ham bredte seg overalt i omegnen. Han
underviste i synagogene, og fikk lovord av alle.
Så kom han til Nasaret, hvor han var vokst opp.
På sabbaten gikk han i synagogen som han
pleide. Da han reiste seg for å lese opp, gav de
ham profeten Jesajas bok. Han åpnet den og fant
det stedet hvor det stod: «Herrens Ånd er over
meg, fordi han har salvet meg. Han har sendt
meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne
frihet for de fangne og for de blinde, at de igjen
skal få se; for å gi de undertrykte deres frihet
tilbake, og utrope et nådeår på Herrens vegne.»
Så rullet han sammen boken, rakte den til
tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret
spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag
er det skriftordet dere hørte, gått i oppfyllelse.»

Luk 1,1-4; 4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o
zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
tak jak nam je przekazali ci, którzy od
początku byli naocznymi świadkami i
sługami słowa. Postanowiłem więc i ja
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych
chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
abyś się mógł przekonać o całkowitej
pewności nauk, których ci udzielono. Potem
powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On
zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany
przez wszystkich. Przyszedł również do
Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim zwyczajem do
synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, natrafił na miejsce, gdzie było
napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym
uciśnionych
odsyłał
wolnymi,
abym
obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy
wszystkich w synagodze były w Nim
utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś
spełniły się te słowa Pisma, któreście
słyszeli».

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến
cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ
đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã
truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài
Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ
đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật
sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài
đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa
trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng
Người lan tràn khắp cả miền chung quanh.
Người giảng dạy trong các hội đường và được
mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi
Người sinh trưởng, và theo thói quen của
Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường.
Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho
Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp
ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự
trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao
giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên
chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự
giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù
được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp
bức, công bố năm hồng ân và ngày khen
thưởng". Người gấp sách lại, trao cho thừa tác
viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường
đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói
với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh
mà tai các ngươi vừa nghe".

Since many have undertaken to compile a
narrative of the events that have been fulfilled
among us, just as those who were eyewitnesses
from the beginning and ministers of the word have
handed them down to us, I too have decided, after
investigating everything accurately anew, to write
it down in an orderly sequence for you, most
excellent Theophilus, so that you may realize the
certainty of the teachings you have received. Jesus
returned to Galilee in the power of the Spirit, and
news of him spread throughout the whole region.
He taught in their synagogues and was praised by
all. He came to Nazareth, where he had grown up,
and went according to his custom into the
synagogue on the sabbath day. He stood up to
read and was handed a scroll of the prophet Isaiah.
He unrolled the scroll and found the passage
where it was written: The Spirit of the Lord is upon
me, because he has anointed me to bring glad
tidings to the poor. He has sent me to proclaim
liberty to captives and recovery of sight to the
blind, to let the oppressed go free, and to proclaim
a year acceptable to the Lord. Rolling up the scroll,
he handed it back to the attendant and sat down,
and the eyes of all in the synagogue looked
intently at him. He said to them, “Today this
Scripture passage is fulfilled in your hearing.”

