Mark 7,31–37
På den tid drog Jesus igjen tilbake fra
bygdene omkring Tyros gjennom Sidon
og over til Galilea-sjøen, og videre inn
gjennom Dekapolis.
Der kom de til ham med en mann som
var døv og hadde vondt for å tale, og bad
ham legge hendene på ham. Jesus tok
ham til side, bort fra mengden. Så stakk
han fingrene i ørene hans og rørte ved
tungen hans med spytt. Og med et blikk
opp mot himmelen trakk han et dypt
sukk og sa til ham: «Effata!» – det betyr:
«Lukk deg opp!» Og straks ble hans ører
åpnet, og båndet om hans tunge løst, så
han talte klart.
Jesus forbød dem å si noe om det. Men jo
mer han formante dem, jo mer forkynte
de det, og alle undret seg over all måte,
og sa:
«Han har gjort alle ting vel! De døve lar
han få høre, og de stumme gir han talens
bruk!»

Znowu opuścił okolice Tyru i
przez Sydon przyszedł nad
Jezioro Galilejskie, przemierzając
posiadłości
Dekapolu.
Przyprowadzili
Mu
głuchoniemego i prosili Go, żeby
położył na niego rękę. On wziął
go na bok, osobno od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną
dotknął
mu
języka8;
a
spojrzawszy w niebo, westchnął i
rzekł do niego: «Effatha», to
znaczy: Otwórz się!
Zaraz
otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł
prawidłowo
mówić.
[Jezus]
przykazał im, żeby nikomu nie
mówili.
Lecz
im
bardziej
przykazywał, tym gorliwiej to
rozgłaszali. I pełni zdumienia
mówili:
«Dobrze
uczynił
wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę».

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!".

Again Jesus left the district of Tyre and went
by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the
district of the Decapolis. And people brought
to him a deaf man who had a speech
impediment and begged him to lay his hand
on him. He took him off by himself away
from the crowd. He put his finger into the
man’s ears and, spitting, touched his tongue;
then he looked up to heaven and groaned,
and said to him, “Ephphatha!”— that is, “Be
opened!” — And immediately the man’s ears
were opened, his speech impediment was
removed, and he spoke plainly. He ordered
them not to tell anyone. But the more he
ordered them not to, the more they
proclaimed it. They were exceedingly
astonished and they said, “He has done all
things well. He makes the deaf hear and the
mute speak."

