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BÀI ĐỌC I: Is 50, 5-9a 
"Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi". 
Trích sách Tiên tri Isaia. 
 Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa 
lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, 
tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. 
 Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi 
sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? 
Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên 
Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? 
Đó là lời Chúa. 
  
  
BÀI ĐỌC II: Gc 2, 14-18 
"Đức tin không có việc làm là đức tin chết". 
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 
 Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, 
thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào 
không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi 
bình an, và ăn no mặc ấm", mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho 
thân xác, thì nào có ích gì? 
 Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có 
người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm". Anh hãy tỏ cho tôi 
thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức 
tin của tôi. 
Đó là lời Chúa. 
  
  
PHÚC ÂM: Mc 8, 27-35 
"Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
 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". 
Đó là lời Chúa. 
 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Mark 8: 27-35) 
 
After having been consistently rejected and misunderstood despite all he has said 
and done, Jesus starts to proclaim the necessity of the suffering of the Son of Man.  
Sau khi cứ bị liên tục từ chối và hiểu lầm dù tất cả những gì Ngài đã nói và đã 
làm, Chúa Giêsu bắt đầu mạc khải sự cần thiết của sự đau khổ của Con Thiên 
Chúa. 
 
Today’s passage has two parts. The first deals with Peter’s profession of faith. The 
second involves Jesus’ teaching on the true nature of his messiah-ship—how it will 
involve suffering and how the cross will also be the lot of those who will follow 
him. 
Đoạn văn ngày hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất với đức tin của thánh 
Phêrô. Phần thứ hai liên quan đến việc giảng dạy của Chúa Giêsu về  bản tính 
Thiên Sai chính thực của Ngài - bản tính đó sẽ gắn liền với sự đau khổ như thế 
nào và thập giá cũng sẽ có rất nhiều ý nghĩa như thế nào cho những người theo 
Ngài. 
 
In the first part, Jesus seeks to find out how his actions and words are being 
understood by the people. Peter tells him that many of the people think that he is a 
prophet raised from the dead. Then Jesus asks, “And who do you, my inner circle, 
say I am?” Peter, serving as spokesperson for his brothers, answers: “You are the 
Christ.” This means that Jesus is the Messiah, the Anointed One of God. 



Trong phần đầu tiên, Chúa Giêsu xem hành động và lời nói của Ngài được mọi 
người hiểu biết như thế nào. Phêrô nói với Ngài rằng nhiều người nghĩ Ngài là 
một vị tiên tri sống lại từ cõi chết. Sau đó Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, ở 
trong vòng trong với Thầy, nói Thầy là ai?” Phêrô, là người phát ngôn cho anh 
em mình, trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu là 
Đấng Thiên Sai, Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu. 
 
Even though Peter answers correctly, his reaction to Jesus’ reference to a suffering 
Messiah clearly shows how much he needs to grow in his understanding of Jesus’ 
messiahship. Peter is repulsed at the very idea of a wounded and suffering Messiah, 
as well as a discipleship that will involve carrying one’s cross. It will take a lot of 
time and the action of the Holy Spirit for Peter and his friends to embrace the idea 
of a wounded and suffering Messiah and the belief that disciples will also suffer for 
being followers of Jesus. This teaching on the importance of the cross is the second 
lesson in a series of teachings on the characteristics of true discipleship. 
Mặc dù thánh Phêrô trả lời chính xác, nhưng phản ứng của ông đối với việc 
Thiên Sai thống khổ chứng tỏ ông cũng cần khôn lớn trong sự hiểu biết về 
Thiên Sai tính của Chúa Giêsu. Phêrô cũng không chấp nhận chính ý tưởng 
của một Đấng Thiên Sai bị tổn thương và đau khổ, kể cả ý tưởng một môn đệ 
sẽ phải vác thập giá của chính mình. Thánh Phêrô và bạn bè của ông phải rất 
cần nhiều thời gian và tác động của Chúa Thánh Thần ban cho để nắm lấy ý 
tưởng về một Đấng Thiên Sai bị tổn thương và đau khổ, và nắm lấy cả niềm tin 
rằng môn đệ theo Chúa Giêsu cũng sẽ phải chịu khổ. Việc giảng dạy về tầm 
quan trọng của thập giá là bài học thứ hai trong một loạt các giáo huấn về 
những đặc điểm của một môn đệ tính chính thực. 
 
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. Name a cross that you carry and share how you are transforming it into good for 
others. What helps you to deal with the painful experiences of life?  



2. Đặt tên cho cây thập tự mà bạn mang theo và chia sẻ cách gì bạn có  thể biến 
đổi nó thành một điều tốt cho người khác. Điều gì đã giúp bạn đối phó với 
những trải nghiệm đau đớn của cuộc sống? 
 
3. a) For James, true faith must express itself in good works. What does this mean in 

your life? How do you express your faith in good works? 
b)  It is clear from James that for him, faith must express itself in the care of the 
poor. How do you seek to live this piece of the Gospel? 

3. a) Đối với thánh Giacôbê, đức tin chính thực phải được thể hiện bằng chính 
những việc làm tốt đẹp. Điều này có nghĩa gì trong cuộc sống của bạn? Làm 
thế nào bạn có thể  giải bài đức tin của mình qua những việc làm tốt đẹp của 
bạn? 
b) Thánh Giacôbê nhận định rằng đối với ông, đức tin chính nó phải thể hiện 
qua việc yêu thương chăm sóc người nghèo. Làm thế nào bạn có thể sống theo 
phần này của Tin Mừng? 
 
4. How would you answer the question Jesus asked Peter: “Who do you say that I 
am?” 
4. Bạn sẽ trả lời như thế nào câu hỏi Chúa Giêsu hỏi thánh Phêrô: "Con nói 
Thầy là ai?" 
 
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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