KRISTI LEGEME OG BLOD
På den tid talte Jesus til folkemengden
om Guds rike, og dem som hadde
legedom behov, helbredet han. Men da
dagen begynte å helle, kom de tolv til
ham og sa: «La nå folk dra avsted, så de
kan gå bort i landsbyene og på gårdene
her omkring, hvor de kan komme i hus
og få seg noe mat. Stedet her er jo øde.»
Han sa da til dem: «Dere kan selv gi dem
mat.» Men de svarte: «Alt hva vi har er
fem brød og to fisker – hvis vi da ikke selv
skal gå og kjøpe mat til hele denne
mengden?» Det var omtrent fem tusen
mann der. Jesus sa da til disiplene: «La
dem slå seg ned i grupper på femti.» De
gjorde så, og fikk alle til å sette seg. Så tok
han de fem brødene og de to fiskene, og
med blikket løftet mot himmelen fremsa
han velsignelsen over dem, brøt brødet,
og gav disiplene det for at de skulle dele
ut til folket. Og alle fikk spise seg mette.
Det som var til overs ble samlet opp – tolv
kurver!

Luk 9,11b-17

Lecz tłumy dowiedziały się o tym i
poszły za Nim. On je przyjął i mówił
im o królestwie Bożym, a tych, którzy
leczenia potrzebowali, uzdrawiał.
Dzień począł się chylić ku wieczorowi.
Wtedy
przystąpiło
do
Niego
Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum;
niech idą do okolicznych wsi i zagród,
gdzie znajdą schronienie i żywność, bo
jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On
rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni
odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć
chlebów i dwie ryby; chyba że
pójdziemy i nakupimy żywności dla
wszystkich tych ludzi». Było bowiem
około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy
rzekł do swych uczniów: «Każcie im
rozsiąść się gromadami mniej więcej
po pięćdziesięciu!» Uczynili tak i
rozmieścili wszystkich. A On wziął te
pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w
niebo i odmówiwszy nad nimi
błogosławieństwo, połamał i dawał
uczniom, by podawali ludowi. Jedli i
nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze
dwanaście koszów ułomków, które im
zostały..

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về
nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ
cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều,
nhóm mười hai đến thưa Người rằng:
"Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi
vào trong các làng mạc và trại quanh đây
mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta
đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói
với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi".
Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm
chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng
con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông
này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người
nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ
ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi
người". Các ông đã làm như thế, và bảo
tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy
năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên
trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát
cho các môn đệ để các ông dọn ra cho
dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người
ta thu lượm được mười hai thúng miếng
vụn còn dư lại.

Jesus spoke to the crowds about the
kingdom of God, and he healed those who
needed to be cured. As the day was
drawing to a close, the Twelve approached
him and said, "Dismiss the crowd so that
they can go to the surrounding villages and
farms and find lodging and provisions; for
we are in a deserted place here." He said to
them, "Give them some food yourselves."
They replied, "Five loaves and two fish are
all we have, unless we ourselves go and
buy food for all these people." Now the
men there numbered about five thousand.
Then he said to his disciples, "Have them
sit down in groups of about fifty." They did
so and made them all sit down. Then
taking the five loaves and the two fish, and
looking up to heaven, he said the blessing
over them, broke them, and gave them to
the disciples to set before the crowd. They
all ate and were satisfied. And when the
leftover fragments were picked up, they
filled twelve wicker baskets.

