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KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Mark 9: 30-37) 
 
Đây là bài học thứ ba của thánh Marcô về bản tính của người môn đệ. Người 
môn đệ công chính là người luôn tìm cách phục vụ người khác hơn là được 
phục vụ cho chính mình. Tin Mừng cho ta thấy dự đoán thứ hai của Chúa 
Giêsu về sự đau khổ và cái chết của Ngài. Các môn đệ không hiểu Chúa Giêsu 
đang nói về điều gì. Sự thiếu hiểu biết của họ cho thấy sự tranh luận của họ với 
nhau về việc ai trong họ sẽ là người quan trọng nhất trong Nước Trời của 
Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu đến với họ, họ làm thinh vì họ xấu hổ khi phải nói 
cho Ngài biết sự tranh luận của họ. 
Chúa Giêsu muốn dạy một bài học khác về bản chất tự  nhiên của người môn 
đệ.  Ngài cho bài học bằng ví dụ để một đứa trẻ đứng giữa họ. Sau đó Chúa 
Giêsu nói với các môn đệ có lòng đầy tham vọng: “Nếu bạn muốn là người 
thực sự tuyệt vời, bạn phải học biết cách khiêm nhường và có bản tính đơn 
giản  như tính đứa trẻ nhỏ này.” Việc làm tốt nhất và tinh khiết nhất là việc 
làm phục vụ cho những người bé nhỏ trong xã hội, và người biểu tượng ở đây 
chính là  các em bé. Chúa Jêsus cũng nói rằng tham vọng sai là lòng khao khát 
cai trị kẻ khác — điều này chỉ gây tổn hại đến sự hiệp nhất của một cộng đồng. 
 
 Tham vọng đúng, mặt khác, là lòng mong muốn phục vụ kẻ khác — giúp xây 
dựng một cộng đồng vững mạnh.  Ở đây, Chúa Giêsu không lên án tham    
vọng mà đúng hơn là định nghĩa lại tham vọng là gì. 
 
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? 
 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo trong nhóm nhỏ với 2 hoặc 3 người hoặc với cả 
nhóm. 
 
2. “Nếu chúng ta thật sự cảm nhận được hồng ân và được ơn lành, chúng ta sẽ 
không bao giờ có cảm giác ghen tị.  Bạn có đồng ý không? Tại sao? 
Theo ý kiến của bạn, điều gì khiến chúng ta ghen tị với người khác?  Điều gì sẽ 
giúp chúng ta từ bỏ được những tính xấu xa này? 
 



3. Thánh Giacôbê  nói về những khuynh hướng bị rối loạn trong lòng ,  
khuynh hướng đó có thể khiến chúng ta gặp rắc rối.  Bạn có thể cho chia sẻ 
một khuynh hướng trong lòng mà bạn đã  bị rối loạn, từ quá khứ hay từ hiện 
tại, mà làm bạn đang phải tranh đấu với?  Điều gì đã giúp bạn đối phó với nó 
để nó  không làm tổn thương đến cuộc sống của bạn? 
 
4. Bạn có phân biệt được một tham vọng sai với một tham vọng đúng? Làm thế 
nào bạn không bị ảnh hưởng bởi lòng tham vọng sai khi muốn được danh vọng 
trong cuộc đời làm việc?  
 
5. Điều gì sẽ giúp bạn luôn làm việc một cách khiêm tốn, đặc biệt khi bạn đang 
ở một chức vụ lãnh đạo? 
 
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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