
 

  

  

25. søndag i det alminnelige kirkeår B Mark 9,30-37 

 

På den tid forlot Jesus og disiplene fjellet 
og vandret gjennom Galilea. Og han ville 
at ingen skulle vite det, for han 
underviste sine disipler. Da sa han til 
dem: «Menneskesønnen skal overgis i 
menneskers hender og bli slått i hjel, og 
tre dager etter det skal han gjenoppstå.» 
Men de skjønte ingenting av det hele, og 
våget heller ikke å spørre ham. De kom til 
Kafarnaum. Og da de var kommet i hus, 
spurte han dem: «Hva var det dere 
snakket med hverandre om på veien?» 
Men de tidde; for de hadde trettet om 
hvem som var den største blant dem. Da 
satte han seg, kalte de tolv til seg og sa: 
«Den som vil være den fremste, han får 
gjøre seg til den siste av alle og være alles 
tjener.» Dermed tok han et lite barn og 
stilte det midt iblant dem, slo armene om 
det og sa: «Den som tar imot et slikt lite 
barn i mitt navn, han tar imot meg. Og 
den som tar imot meg, han tar ikke bare 
imot meg, han tar imot ham som har 
sendt meg.» 

 

 

Po wyjściu stamtąd podróżowali przez 
Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto 
wiedział o tym. Pouczał bowiem 
swoich uczniów i mówił im: «Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po 
trzech dniach zmartwychwstanie». 
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a 
bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał 
ich: «O czym to rozprawialiście w 
drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali się między sobą 
o to, kto z nich jest największy. On 
usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do 
nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, 
niech będzie ostatnim ze wszystkich i 
sługą wszystkich!». Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi i 
objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 
«Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w 
imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz 
Tego, który Mnie posłał». 



   Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên 
núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và 
Người không muốn cho ai biết. Vì Người 
dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người 
sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết 
Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người 
sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu 
lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các 
ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, 
Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con 
tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì 
dọc đàng các ông tranh luận xem ai là 
người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi 
xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các 
ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy 
tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi 
người". Rồi Người đem một em bé lại đặt 
giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông 
rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ 
nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón 
tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp 
Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, 
nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy". 

      

 

Jesus and his disciples left from there and 
began a journey through Galilee, but he 
did not wish anyone to know about it. He 
was teaching his disciples and telling them, 
“The Son of Man is to be handed over to 
men and they will kill him, and three days 
after his death the Son of Man will rise.” 
But they did not understand the saying, 
and they were afraid to question him. They 
came to Capernaum and, once inside the 
house, he began to ask them, “What were 
you arguing about on the way?” But they 
remained silent. They had been discussing 
among themselves on the way who was the 
greatest. Then he sat down, called the 
Twelve, and said to them, “If anyone 
wishes to be first, he shall be the last of all 
and the servant of all.”  Taking a child, he 
placed it in the their midst, and putting his 
arms around it, he said to them, “Whoever 
receives one child such as this in my name, 
receives me; and whoever receives me, 
receives not me but the One who sent me.” 


