
Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time – October 17, 2021 
 

 

 Today’s Old Testament selection, from Isaiah’s “Fourth Song of the Suffering 

Servant of God,” describes God’s Servant as one who “gives his life as an offering for sin” 

(Isaiah 53:10) and celebrates the mighty power of that self-offering: “through his 

suffering, my servant shall justify many, and their guilt he shall bear” (53:11). As always 

during Ordinary Time, this Old Testament reading prepares us for today’s longer form 

Gospel. Jesus incarnates the redemptive suffering that Isaiah foresaw in the offering of 

God’s Servant, as well as the covenantal restoration that the Servant’s sacrificed achieved. 

The reading from Hebrews confirms our finding peace in continually learning from Jesus, 

whatever our deepest flaws and trials: for Jesus, our “great high priest” (Hebrews 4:14) is 

not “unable to sympathize with our weaknesses,” for Jesus was “tested in every way” that 

we are (4:15). 

 

MISUNDERSTANDING JESUS 

 Throughout this part of Ordinary Time, Mark’s Gospel tracks the disciples’ 

progressive misunderstanding about Jesus’ mission and the nature of discipleship. We 

heard Jesus make two predictions about his Passion on Sundays in September, and just 

before today’s Gospel episode, Jesus informed the Twelve: “Behold, we are going up to 

Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, 

and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles who will mock 

him, spit upon him, scourge him, and put him to death, but after three days he will rise” 

(Mark 10:33–34). Despite Jesus’ three predictions and his definition of “glory” and 

“power” as serving others in humility, James and John still imagine Jesus as bound for a 

glorious earthly messiahship. How moving that Jesus, rather than scolding James and 

John as he had previously rebuked Peter, instead begins teaching them patiently, “You do 

not know what you are asking” (10:38). 

 

SELF-EXAMINATION 

 Knowing that Jesus’ throne of glory is also a “throne of grace,” from which Jesus 

bestows “mercy and grace for timely help” (Hebrews 4:16), today’s Gospel suggests 

sincere self-examination: How do we approach Jesus and make our requests? What do we 

ask for: what Jesus wants us to do or, like James and John today, do we demand 

“whatever we want” from Jesus? Does the world in which we live and work focus our 

hearts on glory to the right and power on the left? Or does “the cup we drink,” “the 

baptism” we’ve received inspire us to gladly become servants of all, like the Jesus who has 

made us his disciples? Do we also avoid imitating the “indignant ten” other Apostles who 

rebuked James and John? Or are we also quick to see the errors of others and rash in 

passing judgment on them? How do we live in response to Jesus who gave his life “as a 

ransom for many”? 
 

Today’s Readings: Is 53:10–11; Ps 33:4–5, 18–19, 20, 22; Heb 4:14–16; Mk 10:35–45 [42–45] 
 

 

 



 

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario- 17 de Octubre de 2021 

 
La elección de la lectura de hoy del Antiguo Testamento, la del “Cuarto Canto del Siervo 

sufriente de Dios” del profeta Isaías, describe al Siervo de Dios como alguien que “da su 

vida como ofrenda por el pecado” (Isaías 53:10) y celebra el poderoso poder de esa auto-

ofrenda: “por su sufrimiento, mi siervo justificará a muchos, y cargará con su culpa” 

(53,11). Como siempre, durante el Tiempo Ordinario, esta lectura del Antiguo Testamento 

nos prepara para la lectura extensa del Evangelio de hoy. Jesús encarna el sufrimiento 

redentor que Isaías previó en la ofrenda del Siervo de Dios, así como la restauración de la 

alianza que logró el Siervo sacrificado. La lectura de la carta a los hebreos confirma que 

encontramos la paz aprendiendo continuamente de Jesús, sean cuales sean nuestros 

defectos y pruebas más profundos, porque Jesús, nuestro “gran sumo sacerdote” (Hebreos 

4:14) no es “incapaz de compadecerse de nuestras debilidades”, ya que Jesús fue “probado 

en todo” lo que nosotros somos (4:15). 

 

LA INCOMPRESIÓN DE JESÚS 

 En esta parte extensa del Tiempo Ordinario, el Evangelio de Marcos sigue la pista a 

la progresiva incomprensión de los discípulos sobre la misión de Jesús y la naturaleza del 

discipulado. En los domingos de septiembre, escuchamos a Jesús hacer dos predicciones 

acerca de su Pasión, y justo antes del relato del Evangelio de hoy, Jesús les dijo a los Doce: 

“He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos 

sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, que se 

burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero después de tres días 

resucitará” (Marcos 10:33-34). A pesar de las tres predicciones y su definición de “gloria” 

y “poder” como servicio a los demás con humildad, Santiago y Juan siguen imaginando a 

Jesús como destinado a un glorioso mesías terrenal. Qué conmovedor es que Jesús, en 

lugar de regañar a Santiago y Juan como había reprendido antes a Pedro, comience a 

enseñarles con paciencia: “No saben lo que piden” (10:38). 

 

AUTOEXAMEN 

 Sabiendo que el trono de gloria de Jesús es también un “trono de gracia”, desde el 

que Jesús otorga “misericordia y gracia para la ayuda oportuna” (Hebreos 4:16), el 

Evangelio de hoy sugiere un autoexamen sincero: “¿Cómo nos acercamos a Jesús y le 

hacemos nuestras peticiones? ¿Qué pedimos, lo que Jesús quiere que hagamos o, como 

Santiago y Juan hoy, exigimos a Jesús “lo que queremos”? ¿El mundo en el que vivimos y 

trabajamos centra nuestro corazón en la gloria a la derecha y el poder a la izquierda? ¿O 

“el cáliz que bebemos”, “el bautismo” que hemos recibido nos inspira a convertirnos 

gustosamente en servidores de todos, como el Jesús que nos ha hecho sus discípulos? 

¿Evitamos también imitar a los otros “diez indignados” apóstoles que reprendieron a 

Santiago y Juan? ¿O también nos apresuramos a ver los errores de los demás y nos 

precipitamos a juzgarlos? ¿Cómo vivimos en repuesta a Jesús que dio su vida “en rescate 

por muchos”? 
 

Lecturas de hoy: Is 53:10–11; Sal 33 (32):4–5, 18–19, 20, 22; Heb 4:14–16; Mc 10:35–45 [42–45] 

 



 

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B – 10/17/2021 
 
BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11 
"Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường 
tồn". 
Trích sách Tiên tri Isaia. 
  
Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật 
đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của 
Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được 
thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá 
nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.      
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22 
Đáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con 
tin cậy ở nơi Ngài (c. 22). 
Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. 
Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. - 
Đáp. 
2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông 
ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong 
cảnh cơ hàn. - Đáp. 
3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che 
chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như 
chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: Dt 4, 14-16 
"Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng". 
Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 
  
Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, 
là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng 
đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không 
thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử 
thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy 
trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ 
bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.    
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: 1 Sm 3, 9 



Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; 
Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Mc 10, 35-45 (bài dài) 
"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều 
người". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  
Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa 
Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng 
con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các 
ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên 
tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết 
các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một 
phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: 
"Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con 
cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền 
Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". 
  
Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa 
Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi 
là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người 
làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai 
trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành 
người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính 
Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng 
sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".       
Đó là lời Chúa. 
  
Hoặc bài vắn này: Mc 10, 42-45 
"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều 
người". 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những 
người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và 
những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như 
thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và 
ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi 
người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục 
vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".         
Đó là lời Chúa. 
 


