
(Linh, không cần sửa chữ ở Bài đọc I và ÌI và Phúc Am. Chỉ check bắt 
đầu từ Kinh Thánh Bình Luận, thanks) 
 
Bài dịch Kinh Thánh Chúa Nhật tuần XXIII Thường Niên (09/09/2018) 
Gospel Translation of 23rd Sunday in Ordinary time (9/9/18) 

BÀI ĐỌC I: Is 35, 4-7a 
"Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được". 
Trích sách Tiên tri Isaia. 
 Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây 
Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. 
 Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què 
sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, 
và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa 
sẽ trở nên suối nước. 
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 
Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a) 
 Hoặc đọc: Alleluia. 
1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được 
cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Đáp. 
2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm 
lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở 
những khách kiều cư. - Đáp. 
3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo 
đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi 
sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: Gc 2, 1-5 
"Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?" 
Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 
 Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa 
chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, 
tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo 
xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: "Xin mời ông 
ngồi chỗ danh dự này". Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn anh, 
anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi". Đó không phải là anh em xét 
xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? 



  
Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước 
mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa 
cho những kẻ yêu mến Người đó sao? 
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: 
Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37 
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền 
thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên 
kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước 
miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" 
(nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh 
nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người 
càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: 
"Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói 
được!" 
Đó là lời Chúa. 
 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN GOSPEL COMMENTARY: Mark 7: 31-37 
 
Mark sometimes uses geographical locations to make a theological statement. The 
healing of the deaf and mute man takes place in Gentile territory. Mark’s point: the 
Gospel Christ comes to preach and the Kingdom he inaugurates are intended for the 
Jews as well as for the Gentiles.  Jesus teaches his disciples the importance of 
including those considered outsiders in his Kingdom. 
Đôi khi Thánh Marcô dùng các vị trí địa lý để đưa ra một tuyên bố thần học. 
Việc chữa lành người điếc và người câm được xảy ra trong đất dân ngoại. Đặc 
đ iểm của Thánh Marcô là: Phúc Âm mà Chúa Kitô đến rao giảng và Vương 
quốc mà Ngài muốn khánh thành dành cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại. 
Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một sự quan trọng là Nước Người bao gồm cả 
những người coi như bị loạn trừ trong cộng đồng. 



The Gospel is the fulfillment of the first reading which speaks about God healing 
the deaf and the mute. In this story, Jesus is showing his concern and hospitality for 
someone who is most likely excluded from the community. He offers healing, 
acceptance, and wholeness to a man with two disabilities.  Notice that Jesus 
physically touches the man. 
Tin Mừng hôm nay là sự hoàn tất của bài đọc I nói về Thiên Chúa chữa lành 
người điếc và người câm. Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu bày tỏ mối quan 
tâm và lòng thương xót của Ngài đối với những kẻ gần như bị loại trừ khỏi 
cộng đồng. Ngài ban sự chữa lành, sự đón nhận và sự khỏi trọn vẹn cho một 
người bị hai khuyết tật. Muốn nói đây Chúa Giêsu đã đụng chạm vào người 
đó. 
 
The deaf and mute man is, in a way, symbolic of the Gentile people. Until that time, 
they are unable to hear God’s message and unable to speak it. But in this Gospel, 
Jesus changes all that. Unlike their Jewish counterparts, the Gentiles are able to hear 
the message and proclaim it to others. They prove themselves to be disciples by 
becoming hearers and doers of the Word.  
Người điếc và câm, nói một cách khác, tượng trưng cho dân ngoại. Cho đến lúc 
đó, họ không thể nghe được và  nói được sứ điệp của Thiên Chúa. Nhưng trong 
Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã thay đổi tất cả những điều đó. Không giống 
như các người tương ứng với người Do thái, dân ngoại cũng có thể nghe tin 
mừng và tuyên bố tin mừng đó cho kẻ khác. Họ tự chứng minh họ là môn đệ 
bằng cách trở thành những người vừa biết lắng nghe và vừa biết thi hành Lời 
Chúa . 
 
The command not to tell anyone is called the “messianic secret.”  Because most of 
the people have a wrong understanding of the nature of the Messiah (they expect 
him to be a military person, a new David), Jesus does not want his messiahship to 
be broadcast until he has time to explain its true nature, namely, that of a suffering 
servant. Jesus will conquer, not with military might, but by suffering on the cross. 
Việc cấm không cho nói với bất cứ ai được gọi là “việc bí mật của Đấng Thiên 
Sai.” Bởi vì hầu hết mọi người đều hiểu sai về bản chất của Đấng Thiên Sai. 
(họ mong mỏi Ngài là một vị lãnh đạo quân lực, một David mới), Chúa Giêsu 
không muốn họ công khai tuyên bố bản chất Thiên Sai của Ngài cho đến khi 
Ngài đủ thời gian để giải thích bản chất thực sự của nó nghĩa là của một người 
Tôi tớ thống khổ. Chúa Giêsu sẽ chinh phục con người, không phải với sức 
mạnh quân sự, nhưng bằng sự đau khổ trên thập giá. 
 
Câu hỏi Chia Sẻ (FAITH-SHARING QUESTIONS) 



 
1. Turn to the person next to you and share what verse in the Gospel caught your 
attention. Why? 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu 
hút sự chú ý của bạn. Tại sao? 
 
Share the next questions in small groups of 2 or 3 or with the whole group. 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo trong nhóm nhỏ với 2 hoặc 3 người hoặc với cả 
nhóm. 
 
2. Recall the time you first heard God speak to your heart. How did it affect you and 
do you still hear? 
2. Bạn kể lại thời gian đầu tiên bạn cảm nghiệm được Thiên Chúa nói trong 
trái tim của bạn. Vậy sự cảm nghiệm đó ảnh hưởng đến bạn nhu thế  nào và 
bạn vẫn còn cảm nghiệm Lời đó không? 
 
3. Do you suffer from any form of physical or mental disability? If so, what helps 
you to deal with it? If you don’t suffer from a disability, what one do you fear the 
most? 
3. Bạn có đau khổ gì vì khuyết tật hoặc vì tinh thần không ổn định gì không? 
Nếu vậy, điều gì giúp bạn đối phó với sự kiện đó? Nếu bạn không đau khổ vì  
khuyết tật gì, vậy bạn sợ bệnh tật nào nhất? 
 
4. How has your tongue been loosed or freed to share your faith with others? 
4. Làm thế nào miệng lưỡi của bạn được cởi mở để chia sẻ niềm tin của bạn với 
người khác? 
 
5. What is one thing Jesus is saying to us in this Sunday’s Gospel about how a 
disciple should speak or act? And what do you need to do or change to be a better 
disciple? 
5. Một điều Chúa Jêsus đang nói với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật này 
về việc một môn đệ nên nói hay hành động như thế nào? Và bạn cần làm gì 
hoặc thay đổi để trở thành một môn đệ tốt hơn? 
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