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KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Mark 9:38-43, 45, 47-
48) 
 

Chúa Giêsu đưa ra bốn mạc khải về người môn đệ trung thành: 

 
• Mac khải đầu tiên (v 38-41) kết nối Tin Mừng với Bài Đọc I. Trong cả hai 

bài đọc, Chúa Giêsu và Môisê nói với dân người rằng Thiên Chúa làm 
việc không cần phải theo một tổ chức nào hoặc một nhóm nào.  Không 
phải chỉ có thành viên của Mười Hai Tông Đồ mới thực hiện được phép 
trừ tà. Lời Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về một câu nói của Thánh 
Augustine: “Đức Chúa Trời có nhiều người mà Giáo Hội không có. Giáo 
Hội có nhiều người mà Thượng Đế không có.” Lời Chúa Giêsu nói,“Ai 
không chống đối các con là ủng hộ các con”, do là một phương pháp tốt 
áp dụng được trong những cuộc đối thoại đoàn kết giữa người Kitô hữu 
và người ngoại giáo. 

 
• Mạc khải thứ hai (v.41), Chúa Giêsu nói rằng ai giúp những việc truyền 

giáo người đó sẽ được thưởng. 
 

• Mạc khải thứ ba (các câu 42-44) liên quan đến việc làm gương xấu, đặc 
biệt là làm cho trẻ em: “Ai làm cho những đứa trẻ này phạm tội….” 
phạm tội đã là xấu; huấn chi khiến kẻ khác rơi vào tội lỗi thì còn tệ hại 
hơn. (Xem sách Giáo lý, đoạn 2284-2285 có những câu nhấn mạnh về tội 
trọng của việc làm gương xấu.) 
 

• Mạc khải thứ tư, Chúa Giêsu dùng một " ẩn dụ giải phẫu” để nói về tầm 
quan trọng của việc tránh dịp tội lỗi. Chúa Giêsu không khuyên phải tự 
chặt chân, tay hoặc móc mắt. Ngài muốn nói, nếu bất cứ điều gì trong 
cuộc sống của chúng ta mà cản trở việc tốt lành của chúng ta, nhất là mối 
quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, thì điều đó nên phải hủy bỏ tận 
gốc .  Sự hủy bỏ này sẽ đau đớn như bị giải phẫu, như một phần thân thể 
ta bị chặt bỏ, nhưng nếu chúng ta cảm nghiệm được niềm hạnh phúc và 



bình an của Thiên Chúa trong việc làm này, thì sự hủy bỏ đó đáng được 
thực hiện. Chúa Giêsu kết thúc lời khuyên bằng cách giải phẫu tâm linh, 
vi nó tốt cho chúng ta còn hơn cách gây tội để phải về với Gehenna (địa 
ngục). 
 

 
Một số trong chúng ta thắc mắc với câu hỏi làm sao một Thiên Chúa tốt lành 
và yêu thương có thể để con người xuống địa ngục. Với câu hỏi này, học giả 
Kinh Thánh Mary Healy có  viết: “Sự thật đã được Chúa Giêsu mạc khải 
trong giáo huấn của Ngài là chính chúng ta tự chọn số phận của mình. Với mọi 
quyết định và hành động trong suốt cuộc đời, chúng ta đã hướng dẫn chính 
bản thân mình lên thiên đàng hay xuống địa ngục, và lúc giờ chết, chúng ta 
được nhận lấy những gì do sự lựa chọn của chúng ta.  
Ông CS Lewis cắt nghĩa rất đúng như sau: “Cũng chỉ còn có hai loại người 
trong giờ phút cuối cùng trong đời người: một loại người nói với Thiên Chúa, 
“Ý Thiên Chúa đã thể hiện”, và một loại người mà Thiên Chúa phán lúc phút 
cuối cùng của đời họ “Ý Thiên Chúa đã thể hiện”.  Những loại người đang ở 
địa ngục là những người đã tự chọn nơi này.  
Nếu không có sự tự chọn lựa thì không thể có địa ngục. Nhưng Thiên Chúa 
luôn ban lòng thương xót vô bờ bến của Ngài, ngay cả trong giây phút con 
người bước qua ngưỡng vào cõi đời đời. ”(Phúc Âm Marcô, trang 192). 
 
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. Trong các bài đọc hôm nay, cả Chúa Jêsus lẫn Môi-se đều lên án sự không 
chấp nhận việc Thiên Chúa có thể làm.  Bạn có thể nêu lên một số trường hợp 
mà Thánh Thần đang làm việc ở một người mà bạn có thể không nhìn thấy 
hoặc không để ý đến? 
 
3. Những cách ăn ở nào mà chúng ta hoặc người Kitô hữu có thể làm gương 
xấu cho kẻ khác? Nêu ra những cách ăn ở mà cha mẹ và những người lớn có 
thể làm gương xấu cho trẻ em. 
 



4. Điều gì giúp bạn cắt bỏ một hành động trong cuộc sống, mà hành động đó 
đã làm cản trở sự tăng trưởng lòng tin với Đấng Kitô? 
 
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 gì để trở thành một môn đệ tốt hơn? 
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