Mark 3,20-35
På den tid kommer Jesus hjem sammen med
disiplene, og på ny strømmer mengden sammen, slik
at de ikke engang rekker å ta mat til seg. Da hans
nærmeste hørte det, gikk de avsted for å få tak i ham,
for de mente at han var fra seg selv. Og de
lovkyndige som var kommet fra Jerusalem, sa: «Han
er besatt av Beel-Zebul! Det er ved hjelp av
demonenes fyrste at han driver demoner ut!»
Da kalte han dem til seg og begynte å tale til dem i
lignelser: «Hvordan kan Satan drive ut Satan? Et rike
som står splittet, kan ikke bestå; heller ikke en
familie som ligger i innbyrdes strid. Og hvis Satan
står splittet og i strid med seg selv, kan han ikke stå
seg, da er det ute med ham. – På den annen side: Ikke
kan noen bryte inn i huset til en mektig mann og røve
det han eier, uten først å ha tatt ham til fange, – først
når det er gjort, kan han plyndre ham.
Sannelig, det skal dere vite, at alt skal bli
menneskene tilgitt, deres synder og alle deres
gudsbespottelser, så mange de enn er. Men den som
spotter Den Hellige Ånd, han får aldri tilgivelse, men
forblir skyldig i en evig synd.» Dette sa han som svar
på det de hadde sagt – at han var besatt.
Så kommer hans mor og hans brødre. De blir stående
utenfor, men sender bud inn til ham og ber ham
komme. Folket satt der i krets rundt ham, da noen
kom med beskjeden: «Din mor og dine brødre og
søstre står utenfor og spør etter deg.»
Men han svarer: «Hvem er min mor og mine
brødre?» Og med et blikk rundt på dem som sitter
der, legger han til: «Dette er min mor og mine
brødre. Ja, den som gjør Guds vilje, han er min bror,
min søster, og min mor.»

Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał,
tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli
Jego bliscy6, wybrali się, żeby Go powstrzymać.
Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z
Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę
złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w
przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana?
Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie
królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie
jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.
Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie
jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim.
Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy
dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i
bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im
odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia,
lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem:
«Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na
dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie
tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli:
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o
Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i
[którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących
dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo
kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i
matką».

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà
và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi
Người không dùng bữa được. Những thân nhân
của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ
nói: "Ngài mất trí". Và những luật sĩ từ
Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ
Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ
tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại,
Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại
trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự
chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?
Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó
không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy
lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì
nó không thể đứng vững được mà phải diệt
vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ
mạnh và cướp của y, nếu không trói được y
trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.
Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi
lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được
tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến
Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ
được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói:
"Người bị thần ô uế ám".
Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài
sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông
ngồi chung quanh Người và họ trình Người
rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang
tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai
là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người
ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và
anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì
người ấy là anh chị em và là mẹ Ta"."

Jesus came home with his disciples. Again the
crowd gathered, making it impossible for them
even to eat. When his relatives heard of this
they set out to seize him, for they said, "He is
out of his mind." The scribes who had come
from Jerusalem said, "He is possessed by
Beelzebul," and "By the prince of demons he
drives out demons."
Summoning them, he began to speak to them in
parables, "How can Satan drive out Satan? If a
kingdom is divided against itself, that kingdom
cannot stand. And if a house is divided against
itself, that house will not be able to stand. And
if Satan has risen up against himself and is
divided, he cannot stand; that is the end of him.
But no one can enter a strong man's house to
plunder his property unless he first ties up the
strong man. Then he can plunder the house.
Amen, I say to you, all sins and all blasphemies
that people utter will be forgiven them. But
whoever blasphemes against the Holy Spirit
will never have forgiveness, but is guilty of an
everlasting sin." For they had said, "He has an
unclean spirit."
His mother and his brothers arrived. Standing
outside they sent word to him and called him.
A crowd seated around him told him, "Your
mother and your brothers and your sisters are
outside asking for you." But he said to them in
reply, "Who are my mother and my brothers?"
And looking around at those seated in the circle
he said, "Here are my mother and my brothers.
For whoever does the will of God is my brother
and sister and mother."

