24. søndag i det alminnelige kirkeår B
På den tid drog Jesus og disiplene over mot
landsbyene omkring Caesarea Philippi. Og
underveis spurte ham dem: «Hvem sier folk
at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen, –
men andre sier Elija, og andre igjen bare: en
av profetene.» Da spurte han dem selv: «Enn
dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter tar da
ordet og svarer: «Du er Messias.» Men dette
forbød han dem strengt å snakke om til
noen. Deretter begynte han å forklare dem at
Menneskesønnen skulle få meget å lide og
bli forkastet av folkets eldste, av
yppersteprestene og de lovkyndige, og at
han skulle bli slått i hjel og oppstå igjen etter
tre dager. Alt dette taler han rett ut om. Men
Peter tok ham til side og begynte å tale ham
alvorlig til rette. Da vendte Jesus seg, og med
et blikk på disiplene sa han skarpt til Peter:
«Bort fra meg, Satan, for du tenker som et
menneske, uten sans for Guds veier!» Siden
kalte han sammen folket og disiplene og sa
til dem: «Den som vil slutte seg til meg, han
må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og
følge meg. For den som søker å frelse sitt liv,
han skal miste det; mens den som setter livet
til for min skyld og for Evangeliets skyld,
han skal frelse det.»

Mark 8,27-35

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami
do wiosek pod Cezareą Filipową. W
drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają
Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli:
«Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków». On
ich zapytał: «A wy za kogo Mnie
uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty
jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im
przykazał, żeby nikomu o Nim nie
mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie
odrzucony
przez
starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że
będzie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie
otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go
na bok i zaczął Go upominać. Lecz On
obrócił się i patrząc na swych uczniów,
zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu,
szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale
o tym, co ludzkie». Potem przywołał do
siebie tłum razem ze swoimi uczniami i
rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje! Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z
powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi
về phía những làng nhỏ miền Cêsarê
thuộc quyền Philipphê. Dọc đường,
Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo
Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa
là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một
số khác lại cho là một trong các vị tiên tri".
Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con
bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp:
"Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm
cấm các ông không được nói về Người
với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông
biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ
nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các
luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày
sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các
điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra
mà can trách Người. Nhưng Người quay
lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô
rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không
biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài
người". Người tập họp dân chúng cùng
các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo
Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà
theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng
sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất
mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì
sẽ cứu được mạng sống mình".

Jesus and his disciples set out for the
villages of Caesarea Philippi. Along the
way he asked his disciples, “Who do
people say that I am?” They said in reply,
“John the Baptist, others Elijah, still others
one of the prophets.” And he asked them,
“But who do you say that I am?” Peter said
to him in reply, “You are the Christ.” Then
he warned them not to tell anyone about
him. He began to teach them that the Son
of Man must suffer greatly and be rejected
by the elders, the chief priests, and the
scribes, and be killed, and rise after three
days. He spoke this openly. Then Peter
took him aside and began to rebuke him.
At this he turned around and, looking at
his disciples, rebuked Peter and said, “Get
behind me, Satan. You are thinking not as
God does, but as human beings do.” He
summoned the crowd with his disciples
and said to them, “Whoever wishes to
come after me must deny himself, take up
his cross, and follow me. For whoever
wishes to save his life will lose it, but
whoever loses his life for my sake and that
of the gospel will save it.”

