Mark 10,2–16
På den tid kommer det noen fariseere som vil
sette Jesus på prøve, og spør: «Har en mann lov
til å skille seg fra sin hustru?» Han svarer: «Hva
har Moses bestemt angående dette?» De sier:
«Moses tillater mannen å sette opp en
skilsmisse-erklæring, og sende henne fra seg.»
Jesus sier da: «For deres opprørske hjerters
skyld satte Moses denne bestemmelsen. Men i
skapningens opphav ‘gjorde han dem til mann
og kvinne’, og ‘derfor skal mannen forlate sin far
og mor, og de to skal bli ett legeme’. Altså er det
ikke lenger to, men ett legeme. Og det som Gud
da har sammenføyd, det har mennesket ikke lov
til å adskille.» Senere, da de var kommet i hus,
tok disiplene opp spørsmålet igjen. Han sier da:
«En mann som skiller seg fra sin hustru og gifter
seg med en annen, begår ekteskapsbrudd
overfor den første. Og det samme gjelder en
kvinne: Skiller hun seg fra sin mann og gifter seg
med en annen, er det også ekteskapsbrudd. Folk
bar frem små barn til ham for at han skulle røre
ved dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da
Jesus så det, ble han harm og sa til disiplene: «La
barna komme til meg, og vis dem ikke bort. For
Guds rike tilhører nettopp slike som dem. Ja, det
sier jeg dere, at den som ikke tar imot Guds rike
som et lite barn, han kommer ikke dit inn.»Så
tok han dem inn til seg, la hendene på dem og
velsignet dem.»

Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice
Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do
Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał
ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli:
«Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i
oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich:
«Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz
na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela!»
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a
bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem
niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie
za
innego,
popełnia
cudzołóstwo.
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich
dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali
im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł
do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do
niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce
i błogosławił je .

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi
thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép
ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã
truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê
cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ
Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của
các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng
lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng
nên một người nam và một người nữ. Bởi đó
người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình,
và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế,
họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy
sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không
được phân rẽ".
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm
đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và
lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người
vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng
khác, thì cũng phạm tội ngoại tình. Bấy giờ
người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa
Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các
môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu
bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ
nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì
nước Thiên Chúa là của những người giống như
chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón
nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không
được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt
tay ban phép lành cho chúng."

The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it
lawful for a husband to divorce his wife?" They
were testing him. He said to them in reply,
"What did Moses command you?" They replied,
"Moses permitted a husband to write a bill of
divorce and dismiss her." But Jesus told them,
"Because of the hardness of your hearts he wrote
you this commandment. But from the beginning
of creation, God made them male and female.
For this reason a man shall leave his father and
mother and be joined to his wife, and the two
shall become one flesh.
So they are no longer two but one flesh.
Therefore what God has joined together, no
human being must separate." In the house the
disciples again questioned Jesus about this. He
said to them, "Whoever divorces his wife and
marries another commits adultery against her;
and if she divorces her husband and marries
another, she commits adultery. And people were
bringing children to him that he might touch
them, but the disciples rebuked them. When
Jesus saw this he became indignant and said to
them, "Let the children come to me; do not
prevent them, for the kingdom of God belongs to
such as these. Amen, I say to you, whoever does
not accept the kingdom of God like a child will
not enter it." Then he embraced them and blessed
them, placing his hands on them."

