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Gospel Translation of the 30th Sunday in Ordinary Time – Oct 28, 2018 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô: Mc 10, 46-52 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, 
thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi 
anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con 
vua Đavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh 
càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi". 

Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy 
vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng 
Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người 
mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của 
anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. 

Đó là lời Chúa. 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY:Mark 10:46-52) 
 
Chúa Giêsu đi hành trình đến Jerusalem trong nhiều tuần lễ,  Khi Ngài đi, 
Ngài đóng vai trò một giáo viên, đưa ra nhiều bài học về bản chất thật sự của 
người môn đệ theo Ngài, và Ngài nói về thiên tính và sứ mệnh của mình.  Với 
hầu hết các giảng dạy của Ngài, các môn đệ và kể cả những người theo Ngài 
đều mù quáng và không hiểu mấy. Họ không nhận ra và "không nhìn thấy." 
Nhưng, sau cùng, họ có gặp được một người “biết nhìn thấy”( ông này thì bị 
mù), tên là Bartimê. Ban đầu, ông cho biết rằng ông nhận ra được bản chất 
thật của Chúa Giêsu bằng cách gọi Ngài là "Con của vua David", một danh 
thánh dành riêng cho Đấng Mết-si-a.  Sau khi ông thật sự nhìn thấy được, ông 
liền trở thành môn đệ của Chúa Giêsu: "Rồi ông bắt đầu theo Chúa Giêsu lên 
đường." Ngược lại, các môn đệ thì không nhận ra Chúa Giêsu là ai; họ chưa 
phải là môn đệ  chính thực.   Chúa Giêsu hy vọng rằng sự hiện diện của 
Bartimê (một tín đồ mới) giữa các môn đệ sẽ giúp họ  nhận ra Chúa Giêsu thực 
sự là ai và cũng giúp họ trở thành các môn đệ chính thực của Ngài, kể cả  giúp 
họ bỏ mọi thứ rồi đi theo Ngài. 
 
 
 



Cô Dianne Bergant, trong bài bình luận của cô về bài diễn văn, có trích dẫn về 
chuyện cô  Helen Keller: 
Helen Keller, bị mù và điếc lúc cô chỉ được mười chín tháng, đây là một câu 
chuyện cô ấy kể lại:  
"Tôi hỏi một người bạn của tôi mới đi bộ trong rừng, về  những gì cô ấy đã 
thấy trong chuyến đi bộ đó. Cô ấy trả lời, "Không có gì đặc biệt cả." 
"Làm thế nào không có gì đặc biệt ?" Tôi tự hỏi, "còn tôi, một người không 
thể nghe hay nhìn thấy, lại có thể khám phá được hàng trăm thứ mà tôi chỉ 
mong được chạm sơ vào  . Tôi có thể cảm được hình dạng mỏng manh của một 
chiếc lá. Tôi có thể xỏ tay tôi một cách nhẹ nhàng qua thân gỗ cây thông. 
Thỉnh thoảng, tôi đặt tay thật nhẹ lên một thân cây nhỏ, và nếu may mắn cho 
tôi, tôi sẽ cảm nhận được sự rung động của tiếng hát từ một con chim đang líu 
lo. ” 
"Thảm họa lớn nhất của con người, không phải là họ sinh ra không mù quáng, 
tuy có đôi mắt, nhưng họ lại vẫn không nhìn thấy." (P.88) 
 
Câu hỏi Chia Sẻ (FAITH-SHARING QUESTIONS) 

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? 
 
2. Bạn có thể cho biết sự gì mà nhờ đức tin đôi mắt của bạn đã giúp bạn nhìn 
nhận được điều gì mà trước đây bạn đã không nhận ra? 
 
3. Bạn kể lại một trong những kinh nghiệm tuyệt vời nhất đã làm sáng tỏ con 
mắt mà bạn đã từng trải qua? 
 
4. Phản ứng chung của bạn đối với người ăn xin ra sao? 
 
5. Trong Tin Mừng, ông Bartimê cho thấy sự kiên trì tuyệt vời của ông trước 
sự phản đối của đám đông. Trường hợp nào trong đời sống đã khiến bạn kiên 
trì?  Bạn có tự cho bạn là một người kiên trì không? 
 
6. 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 gì để trở thành một môn đệ tốt hơn? 
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